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NOTARUM INDEX. 

1, — cod. Laurent. 32, 9 chartaceus saec. XIV. 
| — manus correctrices. 

P — codex Palatinus, nunc Vaticanus 287 membranaceus saec. XIV. 
p — manus correctrices, 

Codices contulit R. Prinz. Cfr. etiam collationes Wilamowitzi Anal. 
Eur. p. 29—36, Chr. Ziegleri im ed. tert. Iph. Taur. a. 1893 p. 62— 74, 
Hieronymi Vitelli in Riv. di Filol. XXIII (1895) p. 314—771. 

Codex P descriptus est ex cod. L (cfr. ad v. 164, 177, 263, 503, 5506, 
669, 974, 1018, 1028, 1222) et valet id unum fere, ut scripturae primae 
manus codicis L statui possint. Librarius codicis P in describendo 
saepe literas et syllabas omisit, itacismo qui dicitur deceptus complura 
peccavit, permulta compendia male reddidit. 

Non memorantur minutiae ut varii accentus, :& subscr. omissum, 
σώζειν, χρήζειν, ϑνήσκειν, zoo oc sine lota, et si de εἰς (εἴσω) vel ἐς (ἔσω) 
nihil notatur, velim putes codices omnibus quibus per metrum licet 

locis εἰς (εἴσω) pro ἐς (ἔσω) exhibere. 
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e: 5 ^ Ἂν 
γπόϑεσις ᾿Ιφιγενείας τῆς ἐν "Γαύροις. 

Ὀρέστης κατὰ χρησμὸν ἐλϑὼν εἰς Ταύρους τῆς Σκυϑίας μετὰ 

Πυλάδου παρακινηϑεὶς τὸ παρ᾽ αὐτοῖς τιμώμενον τῆς ᾿Δρτέμιδος 

ξόανον ὑφελέσϑαι προῃρεῖτο. προελϑὼν δ᾽ ἀπὸ τῆς νεὼς καὶ φα- 

vig, ὑπὸ τῶν ἐντοπίων ἅμα τῷ φίλῳ συλληφϑεὶς ἀνήχϑη κατὰ 

τὸν παρ᾽ αὐτοῖς ἐθισμόν, ὕπως τοῦ τῆς ᾿Δρτέμιδος ἱεροῦ σφόγιον 

γένωνται. τοὺς γὰρ καταπλεύσαντας ξένους ἀπέσφαττον ..... 

q μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Ταύροις τῆς EwvOlag: 

ὃ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ “Βλληνίδων γυναικῶν, ϑεραπαινίδων τῆς 

᾿Ιφιγενείας. προλογίζει δὲ ᾿Ιφιγένεια. 

Lin. 1 ἐλϑὼν erasum in L 93. παρακινηϑεὶς P, moapooytrk x LL 
(fort. fuerat παραγενηϑεὶς), παραγενόμενος l. παρακινηϑεὶς hic delendum 
et lin. 4 pro φανείς (μανείς Wilamowitz) ponendum videtur 4 évro- 
πίων P, xxx LL, ἐγχωρίων l. ὁ Post ἀπέσφαττον spatium 5 vel 
6 literarum vacuum in L, dimidia linea vacua in P: ,post ἀπέσφατ- 

tov multa videntur excidisse" Markland. 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ἰφιγένεια. 

Ὀρέστης. 

Πυλάδης. 

χορός. 

βουκόλος. 

Θόας. 

ἄγγελος. 

"Av. 

Pro ἄγγελος fort. praestat ϑεράπων. Cfr. ad v. 1284. Post ἀϑηνᾶ 
addunt ἀπόλλων LP ; 



IPIT'ENEIA. 

Πέλοψ ὃ Ταντάλειος ἐς Πῖσαν μολὼν 

ϑοαῖσιν ἵπποις Οἰνομάου γαμεῖ κόρην. 

ἐξ ἧς ᾿Δτρεὺς ἔβλαστεν" ᾿“τρέως δ᾽ ἄπο 

Μενέλαος '"Ayoeucuvov τε τοῦ δ᾽ ἔφυν ἐγώ. 

ὧι τῆς Τυνδαρείας ϑυγατρὸς ᾿Ιφιγένεια παῖς, 

ἣν ἀμφὶ δίναις ὃς ϑάμ᾽ Εὔριπος πυκναῖς 
αὔραις ἑλίσσων κυανέαν ἅλα στρέφει. 

ἔσφαξεν ᾿Ελένης sivey', ὡς δοκεῖ, πατὴρ 

᾿Ἰρτέμιδι κλειναῖς ἐν πτυχαῖσιν “ὐλίδος. 
ἐνταῦϑα γὰρ δὴ χιλίων ναῶν στόλον 10 

᾿Βλληνικὸν συνήγαγ᾽ Ayaucuvov ἄναξ. 
τὸν καλλίνικον στέφανον ᾿Ιλίου ϑέλων 

λαβεῖν ᾿4χαιοῖς τούς 9' ὑβρισϑέντας γάμους 
᾿“Βλένης μετελϑεῖν, Μενέλεῳ χάριν φέρων. 

δεινῆς τ᾽ ἁπλοίας πνευμάτων T οὐ τυγχάνων. 15 

ἐς ἔμπυρ᾽ A986, καὶ λέγει Κάλχας τάδε" 
ὦ τῆσδ᾽ ἀνάσσων ᾿Ελλάδος στρατηγίας. 
"Aydusuvov, οὐ μὴ ναῦς ἀφορμίσῃς χϑονός. 

πρὶν Qv κόρην σὴν ᾿Ιφιγένειαν ἴάρτεμις 

λάβῃ σφαγεῖσαν᾽ ὅ τι γὰρ ἐνιαυτὸς τέκοι 20 

κάλλιστον, ηὔξω φωσφόρῳ ϑύσειν ϑεᾷ. 

εὐριπίδου ἰφιγένεια T, ἐν ταύροις superscr. in LP 1 Πῖσαν] cod. 
Ven. Aristoph. Ran. 1282, πίσσαν LP ὃ δ᾽ ἄπο] Badham, δὲ παῖς 
28. 4 ἀγαμέμνον P, o in o mut. p 5 ϑυγατρὸς]) παιδὸς Elmsley 

8 ἔσφαξεν) ed. Brubachiana, ἔσφαξ᾽ LP| οὔνεχ᾽ LP 9 χλει- 
veis] κοίλαις Elmsley cl. Iph. A. 1600 10 νεῶν Nauck — 11 £A 
i. e. ἑλληνικὸν IL, ἑλληνικὴν P, ἑλληνικῶν p 13 "4yotoig| Lenting, 
ἀχαιοὺς LP. Cfr. Hik. 315 14 ἑλένη LP, ἑλένης p 15 δεινῆς 
(je in ras) L. Fort. δαρὸν δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τυχὼν κακῶν 
17 στρατηγίας] fort. ναυκληρίας 18 ἀφορμίσῃς} Kirchhoff, ἀφορμίσῃ 
(ἀφορμίση) LP 20 λάβῃ] Schaefer, λάβοι LP 21 εὔξω LP 
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παῖδ᾽ οὖν ἐν οἴκοις σὴ Κλυταιμήστρα δάμαρ 
τίκτει" τὸ καλλιστεῖον εἰς ἔμ᾽ ἀναφέρων." 

ἣν χρή cs ϑῦσαι. καί w Ὀδυσσέως τέχναι 
μητρὸς παρείλοντ᾽ ἐπὶ γάμοις ᾿άχιλλέως. 25 

ἐλθοῦσα δ᾽ Αὐλίδ᾽ ἡ τάλαιν᾽ ὑπὲρ πυρᾶς 

μεταρσία ληφϑεῖσ᾽ ἐκαινόμην ξίφει" 
ἀλλ᾽ ἐξέκλεψεν ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου 
"Agreuug ᾿Ζχαιοῖς, διὰ δὲ λαμπρὸν αἰϑέρα 
πέμψασά μ᾽ ἐς τήνδ᾽ ᾧκισεν Ταύρων χϑόνα, 80 
οὗ γῆς ἀνάσσει βαρβάροισι βάρβαρος 

Θόας. ὃς ὠκὺν πόδα τιϑεὶς ἴσον πτεροῖς 

ἐς τοὔνομ᾽ ἦλϑε τόδε ποδωκείας χάριν. 
ναοῖσι δ᾽ ἐν τοῖσδ᾽ ἱερέαν τίϑησί uec, 
ὅϑεν νόμοισι τοῖσιν ἥδεται ϑεὰ 8ὅ 

"Aovsuue ἑορτῆς. τοὔνομ᾽ ἧς καλὸν μόνον, 

τὰ δ᾽ ἄλλα σιγῶ, τὴν ϑεὸν φοβουμένη. 

ϑύω γὰρ ὄντος τοῦ νόμου καὶ πρὶν πόλει, 
ὃς ἂν κατέλθῃ τήνδε γῆν Ἕλλην ἀνήρ. 

[χκατάρχομαι μέν, σφάγια δ᾽ ἄλλοισιν μέλει 40 

ἄρρητ᾽ ἔσωϑεν τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ϑεᾶςο]. 
ἃ καινὰ δ᾽ ἥκει νὺξ φέρουσα φάσματα, 

λέξω πρὸς αἰϑέρ᾽, εἴ τι δὴ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἄκος. 
ἔδοξ᾽ ἐν ὕπνῳ τῆσδ᾽ ἀπαλλαχϑεῖσα γῆς 

οὐκεῖν ἐν άργει, παρϑένοισι δ᾽ ἐν μέσαις 45 

εὕδειν, χϑονὸς δὲ νῶτα σεισϑῆναι σάλῳ, 
φεύγειν δὲ χἄξω στᾶσα ϑροιγκὸν εἰσιδεῖν 
δόμων zírvovra, πᾶν δ᾽ ἐρείψιμον στέγος 

βεβλημένον πρὸς οὖδας ἐξ ἄκρων σταϑμῶν. 

22 χλυταιμνήστρα LP 23 ἀμφέρων Nauck 24 τέχναι] Len- 
ling, τέχναις LP 27 μεταρσίαν P, v in € corrigere voluisse videtur 
p 98 ἐξέκλεψέ uw Reiske 30 ὥκισε LP, owcsv lp 34 ἱέρειαν 
LP, sed ἐν τοῖσδ᾽ ἱέρει in ras. scr. p, isoíov l0. Cfr. Meisterhans Gr. 
d. att. Insehr. p. 19 35 sq. delet Klinkenberg (35 iam Monk, 36 Koechly) 
et 38—41 Usener (38 iam Koechly) 80 roici0 P, τοῖσι» .L (i. e. voi- 
610^), τοῖσιν» 38 ϑύω L, 9v P, ϑείου p (v in zv mut. et ov superscr.) 

40 sq. delevit Stedefeldt 44 ἔδοξ᾽ ἐν P (7 fort. add. p), ἔδοξεν 
L | γῆς. in ras. scr. P vel p 45 παρϑενῶσι... μέσοις Markland 

ΑἹ fort. φυγεῖν | ϑοιγγὸν IL, ϑριγχὸν ὦ AS πἱτνόντα Ῥ 49 βεβλημέν 
(i. e. βεβλημένος) P, v post o add. p 
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μόνος δ᾽ ἐλείφρϑη στῦλος, ὡς ἔδοξέ μοι, 50 

δόμων πατρῴων, ἐκ δ᾽ ἐπικχράνων κόμας 

ξανϑὰς καϑεῖναι, φϑέγμα δ᾽ ἀνθρώπου λαβεῖν, 

κἀγὼ τέχνην τήνδ᾽ ἣν ἔχω ξενοκτόνον 

τιμῶσ᾽ ὑδραίνειν αὐτὸν ὡς ϑανούμενον, 

κλαίουσα. τοὔναρ δ᾽ ὧδε συμβάλλω τόδε" 55 
, ko) , τ , 3 , τέϑνηκ᾽ Ὀρέστης, οὗ κατηρξάμην ἐγώ. 

στῦλοι γὰρ οἴκων παῖδές εἰσιν ἄρσενες" 

ϑνήσκουσι δ᾽ oUg ἂν χέρνιβες βάλωσ᾽ ἐμαί. 
οὐδ᾽ αὖ συνάψαι τοὔναρ ἐς φίλους ἔχω" 
Στροφίῳ γὰρ οὐκ ἦν παῖς, ὅτ᾽ ὠλλύμην ἐγώ. 60 
νῦν οὖν ἀδελφῷ βούλομαι δοῦναι χοὰς 

παροῦσ᾽ ἀπόντι" ταῦτα γὰρ δυναίμεθ᾽ ἄν" 
σὺν προσπόλοισιν, ἃς ἔδωχ᾽ ἡμῖν ἄναξ 

Ἑλληνίδας γυναῖκας. ἀλλ᾽ ἐξ αἰτίας 
οὔπω τινὸς πάρεισιν, εἶμ᾽ ἔσω δόμων 65 
3 T , E , 3 » 
ἐν οἷσι ναίω τῶνδ ἀνακτόρων ϑεᾶς. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 

ὅρα, φυλάσσου μή τις ἐν στίβῳ βροτῶν. 

ΠΎΛΑΔΗΣ. 

ὁρῶ, σκοποῦμαι δ᾽ ὄμμα πανταχῇ στρέφων. 
OP. Πυλάδη. δοκεῖ σοι μέλαϑρα ταῦτ᾽ εἶναι ϑεᾶς; 

[ὄνϑ᾽ ᾿4ργόϑεν ναῦν ποντίαν ἐστείλαμεν :] 70 

IIT. ἔμοιγ᾽, Ὀρέστα᾽ σοὶ δὲ συνδοκεῖν χρεών. 

OP. καὶ βωμός, Ἕλλην οὗ καταστάζει φόνος: 
IIT. ἐξ αἱμάτων γοῦν ξάνϑ'᾽ ἔχει ϑριγκώματα. 

ΟΡ, ϑριγκοῖς δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῖς σκῦλ᾽ ὁρᾷς ἠρτημένα: 

50 ἐλείφϑη] Victorius in exempl. ed. Ald. Monacensi, ἐλήφϑη LP | 
στύλος LIP 51 δώμων L 52 χαϑεῖναι] Brodeau, καϑεῖμαι ΤΡ 
54 ὑδραίνειν] Musgrave, ὕδραινον Lp, ὕδραιον p δ στύλοι LP | 
παῖδές εἶσιν Artemidor. II 10, Stob. fl. 77, 3, Menand. mon. 713, εἰσὶ 

παῖδες LP 58 o9e.. βάλωσ᾽ ἐμαί] Scaliger, oc . . βάλωσί μὲ LP 
59 sq. delet Monk. Cfr. 920 59 τοὖναρ LP, τοὔναρ !p 00 oAx** 
mut. in ὠλλύμην P 629 παροῦσ᾽ ἀπόντι] Canter, παροῦσα παντὶ LP 

65 εἶμ᾽ Hermann, εἴς μ᾽ LP, ἐς ἔμ᾽ 1, εἰς ἔμ᾽ p 66 ϑεᾶς] πέλας 
Bergk 67 φύλασσε (vel φυλάσσων) Elmsley 68 πανταχῇ] Monk, 
πανταχοῦ ΤΡ 10 delevit Badham 13—5 lineolae pro notis per- 
sonarum praefixae in L 3 ϑριγκώματα Ruhnken, τριχώματα LI 



8 ETPIIIAOT 

IIT. τῶν κατϑανόντων γ᾽ ἀκροϑίένια ξένων. 15 

ἀλλ’ ἐγκυκλοῦντ᾽ ὀφθαλμὸν εὖ σκοπεῖν χρεών. 
OP. à Φοῖβε, ποῖ uw αὖ τήνδ᾽ ἐς ἄρκυν ἤγαγες 

χρήσας, ἐπειδὴ πατρὸς αἷμ᾽ ἐτισάμην, 
μητέρα κατακχτάς, διαδοχαῖς δ᾽ ᾿Ερινύων 
ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες ἔξεδροι χϑονὸς 80 

δρόμους vs πολλοὺς ἐξέπλησα καμπίμους. 

ἐλθὼν δέ σ᾽ ἠρώτησα πῶς τροχηλάτου 
μανίας ἂν &£A90u ἐς τέλος πόνων τ᾽ ἐμῶν, 

[οὺς ἐξεμόχϑουν περιπολῶν καϑ' ᾿Ελλάδα.] 
σὺ δ᾽ εἶπας ἐλϑεῖν Ταυρικῆς μ᾽ ὅρους χϑονύς, 85 

£v0' "Agveuíe σοι σύγγονος βωμοὺς ἔχεις 
λαβεῖν v' ἄγαλμα 9süg, ὅ φασιν οὗνϑάδε 

ἐς τούσδε ναοὺς οὐρανοῦ πεσεῖν ἄπο" 

λαβόντα δ᾽ ἢ τέχναισιν ἢ τύχῃ τινί, 
κίνδυνον ἐκπλήσαντ᾽, ᾿“ϑηναίων χϑονὶ 90 
δοῦναι" τὸ δ᾽ ἐνθένδ᾽ οὐδὲν ἐρρήϑη πέρα" 
καὶ ταῦτα δράσαντ᾽ ἀμπνοὰς ἕξειν πόνων. 

ἥκω δὲ πεισϑεὶς σοῖς λόγοισιν ἐνθάδε 
ἄγνωτον ἐς γῆν, ἄξενον. σὲ δ᾽ ἱστορῶ, 

Πυλάδη σὺ γάρ μοι τοῦδε συλλήπτωρ πόνου" 9ὅ 

τί δρῶμεν; ἀμφίβληστρα γὰρ τοίχων ὁρᾶς 

ὑψηλά" πότερα κλιμάκων προσαμβάσδεις 

ἐχβησόμεσθα; πῶς .. οὖν μάϑοιμεν ἄν; 
ἢ χαλκότευχτα κλῆϑρα λύσαντες μοχλοῖς, 

15 y ἀκροϑίνια)] Hermann, τἀχροϑίνια L P τὸ Oresti tribuunt 
et Orestis notam versui proximo praefigunt LP, corr. Reiske — 77 ποῖ 

μ᾽ αὖ] ποίαν Wfe. Bauer 18 ἐπεὶ γὰρ Markland. Hoc recepto 82 
ἐλϑὼν σ᾽ ἐπηρώτησα requirit Kirchhoff | ἐτισάμην Lp, αἰτησάμην P 
19 διαδοχαῖς} μεταδρομαῖς Maehly (διαδρομαῖς Monk). (fr. 941 | ἐρὲν- 
voor LP 82 οἰστρηλάτου Herwerden 84 eiecit ut e v. 1455 con- 
fictum Markland 86 cor] Kirchhoff, σὺ L P, σὴ p 87 οὐνϑάδε!] 
Hermann (oi ᾽νϑαδε Markland), ἐνθάδε LP 91 πέρα] Brodeau, πέ- 
ραν L, πέρας P 92 ἀμπνοάς μ᾽ Lenting 94 ἄγνωτον͵) scripsi, 
ἄγνωστον LP | ἄξενον] Aldina, ἄξεινον LP 97 κλιμάκων] Kayser, 
δωμάτων LP | zooccufcsis| Barnes, πρὸς ἀμβάσεις LP 98 πῶς oov 
LP, ὧν imsertum eodem fere atramento, sed non eadem manu in ἢ), 
ἂν supra versum add. p, fort. καὶ πόϑεν 99 secludit Dindorf, post 
100 collocat Hartung, quod si fit, καὶ... λύοντες scribendum μοχλοῖς 
Lp, μόχλοις P 
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ὧν οὐδὲν ἴσμεν; ἢν δ᾽ ἀνοίγοντες πύλας 100 
ληφϑῶμεν ἐσβάσεις τε μηχανώμενοι, 

ϑανούμεϑ᾽. ἀλλὰ πρὶν ϑανεῖν, νεὼς ἔπι 
φεύγωμεν, ἧπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν. 

ΠΥ ΄ Χ , 5 ^ T 2) . φεύγειν uiv οὐκ ἀνεχτὸν οὐδ᾽ εἰώϑαμεν, 

τὸν τοῦ ϑεοῦ τε χρησμὸν οὐ χακιστέον᾽ 105 

ναοῦ δ᾽ ἀπαλλαχϑέντε χρύψωμεν δέμας 
κατ᾽ ἄντρ᾽ ἃ πόντος νοτίδι, διακλύξει μέλας, 

νεὼς ἄπωϑεν, μή τις εἰσιδὼν σκάφος 

βασιλεῦσιν εἴπῃ κάτα ληφϑῶμεν βίᾳ. 
er SN ' NN , , ὅταν δὲ νυχτὸς ὄμμα λυγαίας μόλῃ. 110 

τολμητέον τοι ξἕεστὸν ἔκ ναοῦ λαβεῖν 

ἄγαλμα πάσας προσφέροντε μηχανάς. 

ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὅποι κενὸν 

δέμας καϑεῖναι" τοὺς πόνους γὰρ ἁγαϑοὶ 

τολμῶσι, δειλοὶ δ᾽ εἰσὶν οὐδὲν οὐδαμοῦ. 115 
OP. οὔ τοι μακρὸν uiv ἤλθομεν κώπῃ πόρον, 

ἐκ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν. 

ἀλλ᾽ εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον" χωρεῖν χρεὼν 
er M , , , 

ὅποι χϑονὸς χρύψαντε λήσομεν δέμας. 

οὐ γὰρ τὸ τοῦδέ γ᾽ αἴτιον γενήσεται 120 

πεσεῖν ἄχρηστον ϑέσφατον" τολμητξον᾽ 

μόχϑος γὰρ οὐδεὶ ie νέοις oxi, 1 μόχϑος γὰρ οὐδεὶς τοῖς νέοις σκῆψιν φέρει. 

d ΧΟΡΟΣ. 

εὐφαμεῖτ. ὦ 

πόντου δισσὰς συγχωρούδσας 

πέτρας Εὐξείνου ναίοντεο. 195 

ὦ παῖ τᾶς Λατοῦς, 

103 sq. fort. φύγωμεν et φυγεῖν 105 τε] Kirchhoff, ó LP 
106 ἀπαλλαχϑέντε L, ἀπαλλαχϑέντες P | δέμας Lp, δόμους P — 111 τοι 
DP, vx (e. vob) L, τὸ l 112 προσφέροντα P 113 ὅρα LP, ὥρα 
{1 δὲ γεῖσα Blomfield, δὲ ysícov et ὅπου Elmsley 114 ἁγαϑοὶ}] Por- 
son, ἀγαθοὶ LP, oi super & scr. et & circulo inclusit p 115 οὐϑὲν 
LP, οὐδὲν | 116 sq. post 105 transponit Pyladi tributos Camper 
(Pyladi continuabat Hardion) 117 ἀροῦμεν LP, ἄρωμεν p 118 yo- 
ρεῖν χρεὼν] Scaliger, χώρει νεκρῶν LP 119 ὅπου Valckenaer 
120 τοῦδέ γ᾽] Weil, τοῦ ϑεοῦ γ᾽ ΠΡ 121 πεσεῖν ἄκραντον Blomfield 

123 ΧΟ.] Tyrwhitt, Iphigeniae nota praefixa in LP | εὐφαμεῖτε 
LP, εὐφαμεῖτ᾽ | 125 ἀξείνου Markland 
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Zíxrvvv' οὐρεία, 

πρὸς σὰν αὐλάν, εὐστύλων 

ναῶν χρυσήρεις ϑριγκούς, 

πόδα παρϑένιον ὅσιον ὁσίας 180 
κλῃδούχου δούλα πέμπω. 

᾿Βλλάδος εὐίππου πύργους 

καὶ τείχη χόρτων τ᾽ εὐδένδρων 
ἐξαλλάξασ᾽ Εὐρώπαν, 135 
πατρῴων οἴκων ἕδρας. 

&uoAov: τί νέον; τίνα φροντίδ᾽ ἔχεις: 

τί μὲ πρὸς ναοὺς ἄγαγες ἄγαγες. 

ὦ παῖ τοῦ τᾶς Τροίας πύργους 
ἐλϑόντος κλεινᾷ σὺν κώπᾳ 140 
χιλιοναύτᾳ μυριοτεύχοις 

ες ᾿Δτρειδᾶν τῶν κλεινῶν; 

ἸΦΙΠΈΝΕΙΑ. 

ὦ δμωαί, δυσϑρηνήτοις 
ὡς ϑρήνοις ἔγκειμαι. τᾶς 

οὐκ εὐμούσου μολπᾶς βοὰν 145 
ἀλύροις ἐλέγοις, 

ὃ &, ἐν κηδείοις οἴκτοις. 

eV μοι συμβαίνουσ᾽ ἅται, 
σύγγονον ἁμὸν κατακλαιομένα 
Cog, οἵαν ἰδόμαν ὄψιν [ὀνείρων] 150 

vuxtóg, tüg ἐξῆλϑ᾽ ὄρφνα. 

ὀλόμαν óAóuav: 

οὐκ εἴσ᾽ οἶκοι πατρῷοι" 
οἴμον μοι φροῦδος γέννα. 

197 δίκτυν᾽ L, δείκχτυν Ῥ 129 ϑριγγούς p 182 τᾶς εὐίππου 
L, τῆς εὐίππου P, τῆς del. p 133 καὶ τείχη] εὐτειχεῖς Herwerden 

135 fort. ἐξαλλάξασα ϑεράπναν 1817 chori notam praefigunt LP 
138 ἄγες ἄγες LP, ἄγαγες ἄγαγες lp 141 μυριοτευχεῖ Darnes 
142 τῶν ante ἀτρειδᾶν addidit p, czéow supplet Schoene 143 io 
Seidler 145 sq. βοᾶν LL. Fort. μέλπουσα βοᾶς &Avgove ἐλέγους 
147 ὃ ἔ] eie? Nauck | οἴκτοις] Seidler, οἴχτοισιν ΠΡ 148 αἵ] οἷαι 
Badham 160 εἰδόμαν LL P, ἰδόμαν 0| ὀνείρων delevit Bothe 102 ὁλό- 
μαν ὀλόμαν] Heath, ὠλόμαν ὠλόμαν LP 154 οἴμοι. μοι] Hermann, 
οἴμοι LP, ió μοι Nauck 
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φεῦ φεῦ τῶν "Aoytu μόχϑων. 15 

ἰὼ ἰὼ δαίμων, ὃς τὸν 

μοῦνόν μὲ κασίγνητον συλᾷς 

"Aue πέμψας, ᾧ τάσδε χοὰς 
μέλλω κρατῆρά τὲ τὸν φϑιμένων 100 

ὑδραίνειν γαίας ἐν νώτοις 

πηγάς v οὐρείων ἐκ μόσχων 

Βάκχου τ᾽ οἰνηρὰς λοιβὰς 

ξουϑᾶν τὲ πόνημα μελισσᾶν, 165 

ἃ vexgoio ϑελκτήρια κεῖται. 

ἀλλ᾽ ἔνδος μοι πάγχρυσον 
τεῦχος καὶ λοιβὰν "Aia. 

s ὦ κατὰ γαίας Aycusuvóviov 170 
ϑάλος, ὡς φϑιμένῳ τάδε σοι πέμπω" 

δέξαι δ᾽. οὐ γὰρ πρὸς τύμβον co. 
ξανϑὰν χαίταν, οὐ δάκρυ᾽ οἴσω. 
τηλόσε γὰρ δὴ σᾶς ἀπενάσθϑην 115 

πατρίδος καὶ ἐμᾶς. ἔνϑα δοκήμασι 

κεῖμαι σφαχϑεῖσ᾽ ἃ τλάμων. 
XO. ἀντιψάλμους ὠδὰς ὕμνον τ᾽ 

"Aaujvav σοι βάρβαρον ἀχὰν 180 
δέσποινά γ᾽ ἐξαυδάσω, 
τὰν ἐν ϑρήνοισιν μοῦσαν 
νέκυσι μελομέναν, τὰν ἐν μολπαῖς 
“Ἅιδας ὑμνεῖ δίχα παιάνων. 185 

156 ἰὼ ἰὼ δαίμων) Heath, ἰὼ δαῖμον LP 157 μοῦνον] Heath, 
μόνον LI 159 ἀΐδαᾳ οὐ ὦ τάσδε LP 101 fort. ὑδρανεῖν — 164 οἰγη- 
ρὰς P, οἰνηρὰς p 166 κεῖται] Seidler, ws£* (fuerat κεῖται) L, c' 
versui sequ. add. /, κεῖτ P 169 ἀΐδα LP 170 "Ayeusuróvior | 
Markland, ἀγαμεμνόνειον LP 112 πρὸς τύμβον] Heath, πάρος τύμβου 
TP 176 καὶ ἐμᾶς] Porson, xéu&e LP  δοκήμασι] Porson, δοκίμα 
ZP 177 σφαχϑεῖσ᾽ ἃ] Markland, σφαχϑεῖσα LL (ita scriptum ut fa- 
cile σφαγχϑεῖσα legi possit), eqoeyz9sioo P 179 ὕμνων τ᾽ Acur&v 
Bothe &y&v| Nauck, ἰαχὰν LP 180 δέσποινά γ᾽ L, δέσποινα v 
P, δέσποιν᾽ p: Ó£ozow', ἀντεξαυδάσω Weil 183 ϑρήνοισιν)] Mark- 
land, ϑρήνοισι, LL P, ϑρήνοις p 184 νέκυσι L, νέκυσιν lP | μελομέναν] 
Markland, μέλεον .L P | verba τὰν ἐν μολπαῖς delet Hartung — 185 ἀΐδας 
LP (ante & rasura duarum literarum in L) | zsévov P, παιάνων p 
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οἴμοι. τῶν ᾿Ατρειδᾶν οἴκων 
ἔρρει φῶς σκήπτρων, οἴμοι, 

[πατρῴων οἴκων. 

τίν᾽ ἐκ τῶν εὐόλβων Ἄργει 
βασιλέων ἀρχά, 190 
uóy90e δ᾽ ἐκ μόχϑων (cost, 
δινευούσαιο ἵπποισι 

πταναῖς᾽ ἀλλάξας δ᾽ ἐξ ἔδρας 

ἱερὸν ὕμμ᾽ αὐγὰς 

ἅλιος. ἄλλοις δ᾽ ἄλλα προσέβα 195 
χρυσέας ἀρνὸς μελάϑροις ὀδύνα, 

φόνος ἐπὶ φόνῳ, ἄχεά τ᾽ ἄχεσιν᾽ 
ἔνϑεν τῶν πρόσϑεν δμαϑέντων 

Τανταλιδᾶν ἐκβαίνει ποινά γ᾽ 200 
εἰς οἴκους, σπεύδει δ᾽ ἀσπούδαστ᾽ 

ἐπὶ σοὶ δαίμων. 
IO. ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων 

δαίμων τᾶς ματρὸς ζώνας 

καὶ νυχτὸς κείνας" ἐξ ἀρχᾶς 205 

λόχιαι στερρὰν παιδείαν 

Μοῖραι ξυντείνουσιν ϑεαί, 

& μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ Ελλάνων. 
ἃν πρωτόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις 

“ήδας & τλάμων κούρα 210 

186 Iphigeniae notam praefigunt L P, delevit Hermann (186 sq. 
choro continuaverat Musgrave et 199—202 choro dederat Bothe) | o/ju P, 
οἴμοι p 187 φῶς] Heath, φόως LP 188 delevit Hartung 
189 τίνος £x Badham, quod si recte se habeat, lacuna post 190 sta- 
tuenda sit 191 ἀΐσσει LP 199 ἵπποισι L, ἵπποισιν P 192—4 
fort. δινευούσαις ἵπποισιν ἐπεὶ (vel ἵπποις εὖτε) πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἕδρας 

ἱερὸν μετέβαλλ᾽ ὄμμ᾽ αὐγᾶς. Cfr. El. 727, Or. 1002 193. πταναῖς L, 
πταναῖσιν l, πτανοῖς P | ἐξ ἕδρας} ex Jacobsi sententia Seidler, ἐξέ- 

δρασ᾽ LP 195 ante ἄλλοις tres literae erasae in 1) 196 μελά- 
d'oorc| fort. γενέϑλοις 197 τὸ om. LP, add. Barnes 199 fort. 
70060 200 sq. fort. ποινὰ σοῖς οἴκοις 203 Iphigeniae notam om. 
LP, praefixit Bothe. Cfr. ad v. 186 | ἐξ ἀρχᾶς] Aldina, ἐξορχᾶς L, 
mutaverit in ἐξαρχᾶς L an !, discerni nequit, ἐξορχᾶς P. Ante 204 
personae nota erasa videtur in ἢ, 204 μος 1), 206 λόχιαι! Her- 
mann, λοχείαν ΠΡ 207 ξυντείνουσιν) Elmsley, συντείνουσι L P 

0 

208 post 220 collocat Sealiger 209 ἃν] τὰν Elmsley | ϑάλος P, ϑαλλ .L 
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, , , 

σφάγιον πατρῴᾳ λώβα 
' Mu 3 3 , 

καὶ ϑῦμ οὐκ εὐγάϑητον 

ἔτεκεν, ἔτρεφεν εὐκταίαν. 
ΩΣ , 2 , 

ἱππείοις ἐν δίφροισι 

ψαμάϑων Αὐλίδος ἐπέβασαν 215 

νύμφαιον. οἴμοι, δύσνυμφον 

τῷ τᾶς Νηρέως κούρας, αἰαῖ. 

νῦν δ᾽ ἀξείνου πόντου ἕξείνα 
7 ' , δυσχόρτους οἴκους ναίω 

A A P4 L4 

ἄγαμος ἄτεκνος, ἄπολις GquAOG, 220 

οὐ τὰν ΄ἤργει μέλπουσ᾽ Ἥραν 

οὐδ᾽ ἱστοῖς ἐν καλλιφϑόγγοις 

κερχίδι Παλλάδος ᾿4τϑίδος εἰκὼ 

καὶ Τιτάνων ποικίλλουσ᾽, ἀλλ᾽ 
τῷ τῷ οι αἱμόρραντον δυσφόρμιγγα 

ξείνων αἱμάσσουσ᾽ ἄταν [βωμούς], 

οἰχκτράν τ᾽ αἰαζόντων αὐδὰν 

οἰχτρόν v' ἐκβαλλόντων δάκρυον. 

καὶ νῦν κείνων μέν μοι λάϑα. 

τὸν δ᾽ άργει δμαϑέντα κλαίω 230 
v. ex » , , 

σύγγονον, ὃν ἔλιπον ἐπιμαστίδιον 
EL , ki , LÀ , 

ἔτι βρέφος, ἔτι v&ov, ἔτι ϑάλος 

ἐν χερσὶν ματρὸς πρὺς στέρνοις τ᾽ 

Ἄργει σκηπτοῦχον Ὀρέσταν. τῷ [du δι 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ ἀκτὰς ἐκλιπὼν ϑαλασσίους 

βουφορβὸς ἥκει σημανῶν τί σοι νέον. 

211 fort. πατρῴῳ 213 εὐχταῖον, τὰν olim Koechly (εὐκταῖον iam 
Hartung cl. Hesych. εὐκταῖον" τὸ κατ᾽ εὐχὴν ἀποδιδόμενον), 214 ἱππείοις] 
Markland, ἱππείοισιν 1, P 210 νύμφαν Scaliger, νύὑμφευμ᾽ Weil 
217 τὰς LP | post κούρας quattuor literae erasae in ἢ, 219 συγ- 

χόρτους Koechly 224 χαὶ om. LP, add. Tyrwhitt | ποικίλλουσα ΤΡ 
225 αἱμόρραντον] Monk, αἱμορράντων LP 226 ciucccovo | fort. 

ἁγνίξουσ᾽ | βωμούς delevit Matthiae 227 sq. αὐδὰν oixroóv τ᾽] Tyr- 
whitt, οὐδ᾽ &vowroov τ᾽ L, οὐδ᾽ ἄνοιχτρόν τ΄ P 280 δμαϑέντ᾽ ἀγ- 
κλαίω Weil 232 fort. τότε βρέφος ἔτι νέον ὅτι 9cAog P 284 χερ- 
civ| Markland, χερσὶ L P | στέρνοις] Hermann, στέρνοισί LP | dele- 
bat olim Hermann 231 σημανῶν] Aldina, σημαίνων LP 
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BOTKOAOX. 

"Ay«u£uvovós vs xol Κλυταιμήστρας τέκνον, 
ἄκουε καινῶν ἐξ ἐμοῦ. κηρυγμάτων. 

Id. τί δ᾽ ἔστι τοῦ παρόντος ἐχπλῆσσον λόγου; 540 
BOT. ἥκουσιν ἐς γῆν κυανέας Συμπληγάδας 

πλάτῃ φυγόντες δίπτυχοι νξανίαι; 

ϑεᾷ φίλον πρόσφαγμα καὶ ϑυτήριον 

᾿Δρτέμιδι. χέρνιβας δὲ καὶ κατάργματα 
οὐκ ἂν φϑάνοις ἂν εὐτρεπῆ ποιουμένη. 245 

IO. ποδαποί; τίνος γῆς σχῆμ᾽ ἔχουσιν οἱ ξένοι; 
BOT. "EAAwvos: ἕν τοῦτ᾽ οἶδα κοὐ περαιτέρω. 
IO. οὐδ᾽ ὄνομ᾽ ἀκούσας οἶσϑα τῶν ξένων φράσαι; 
BOT. Πυλάδης ἐκληξεϑ᾽ ἅτερος πρὸς ϑατέρου. 
Id. τοῦ ξυζύγου δὲ τοῦ ξένου τί τοὔνομ᾽ ἣν; 250 

BOT. οὐδεὶς τόδ᾽ οἶδεν" οὐ γὰρ εἰσηκούσαμεν. 
ΙΦ. ποῦ δ᾽ ziÓsv αὐτοὺς χἀντυχόντες εἵλετε; 

BOY. ἄκραις ἐπὶ ῥηγμῖσιν ἀξένου πόρου. 
ΙΦ. καὶ τίς ϑαλάσσης βουκόλοις κοινωνία; 

BOY. βοῦς ἤλθομεν νίψοντες ἐναλίᾳ δρόσῳ. 255 
Id. ἐκεῖσε δὴ ᾿πάνελϑε, ποῦ νιν εἵἴλετε 

τρόπῳ 4" ὁποίῳ" τοῦτο γὰρ μαϑεῖν ϑέλω. 
χρόνιον γὰρ ἥκουσ᾽ οἵδ᾽, ἐπεὶ βωμὸς ϑεᾶς 

“Ελληνικαῖσιν ἐξεφοινίχϑη ῥοαῖς. 

BOT. ἐπεὶ τὸν ἐσρέοντα διὰ Συμπληγάδων 200 

βοῦς ὑλοφορβοὺς πόντον εἰσεβάλλομεν. 

ἣν τις διαρρὼξ κυμάτων πολλῷ σάλῳ 
κοιλωπὸς ἀγμός, πορφυρευτικαὶ στέγαι. 

ἐνταῦϑα δισσοὺς εἶδέ τις νεανίας 

238 rs] Reiske, παῖ LP | κλυταιμνήστρας ΠΡ 2440 λόγου] yóov 
Lenting 241 χυανέας Συμληγάδας) Bentley, κυανέαν συμπληγάδα 
ΤΡ 240 σχῆμ᾽) Monk, ὄνομ᾽ LP 247 Ἑλληνος]) scripsi, ἕλληνες 
LP 248—506 lineolae praefixae in LL 252 ποῦ] Musgrave, πῶς 

LP | κἀντυχόντες] Reiske, καὶ τυχόντες LP 253 ἄκραις Plut. Mor. 
p. 602 A, &xveicw LP 254 κοινωνίαν P 256 ποῦ] Badham, πῶς 

ΤΡΊνιν L, νυν P 257 vs ποίῳ Burges  ϑέλξι P 258 sq. post 
245 transponendi videntur 258 ἤκουσ᾽] ed. Brubach., ἥκουσιν LP | 
οἵδ᾽, ἐπεὶ] Erfurdt, οὐδέ πω. LP 263 ἀγμὸς L (sie scriptum ut fa- 
cile ἀρμὸς legi possit), ἀρμὸς ἢ 
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βουφορβὸς ἡμῶν, κἀνεχώρησεν πάλιν 265 

ἄκροισι δακτύλοισι πορϑμεύων ἴχνος. 

ἔλεξε δ᾽" οὐχ δρᾶτε; δαίμονές τινες 
ϑάσσονυσιν οἵδε. ϑεοσεβὴς δ᾽ ἡμῶν τις ὧν 

ἀνέσχε χεῖρα καὶ προσηύξατ᾽ εἰσιδών" 
ὦ ποντίας παῖ Δευκοϑέας, νεῶν φύλαξ. 270 
δέσποτα Π]|αλαῖμον, ἵλεως ἡμῖν γενοῦ. 

εἴτ᾽ οὖν ém ἀκταῖς ϑάσσετον “]ιοσκόρω, 
ἢ Νηρέως ἀγάλμαϑ’, ὃς τὸν εὐγενῆ 
ἔτικτε πεντήκοντα Νηρήδων χορόν. 

n2 -1 Q ἄλλος δέ τις μάταιος, ἀνομίᾳ ϑρασύς. 

ἐγέλασεν εὐχαῖς, ναυτίλους δ᾽ ἐφρϑαρμένους 

ϑάσσειν φάραγγ᾽ ἔφασκε τοῦ νόμου φόβῳ, 
κλύοντας ὡς ϑύοιμεν évbdÓs ξένους. 

ἔδοξε δ᾽ ἡμῶν εὖ λέγειν τοῖς πλείοσι. 
LA M bd , 3 , - A ϑηρᾶν τε τῇ ϑεῷ σφάγια τἀπιχώρια. 280 

x&v τῷδε πέτραν ἅτερος λιπὼν ξένοιν 
» , P , 3 2 , ἔστη κάρα τὲ διετίναξ᾽ ἄνω κάτω 

κἀνεστέναξεν ὠλένας τρέμων ἄκρας. 

μανίαις ἀλαίνων, καὶ βοᾷ κυναγὸς ὥς" 
Πυλάδη, δέδορκας τήνδε; τήνδε δ᾽ οὐχ δρᾶς 285 

"Aidov δράκαιναν, ὥς us βούλεται χτανεῖν 

δειναῖς ἐχίδναις εἰς ἔμ᾽ ἐστομωμένη; 

ἣ δ᾽ ἐκ χιτώνων πῦρ πνέουσα καὶ φόνον 
»" 2 , p" 9 , 2 M πτεροῖς ἐρέσσει, μητέρ᾽ ἀγκάλαις ἐμὴν 

ἔχουσα, πέτρινον ὄχϑον, ὡς ἐπεμβάλῃ. 290 

οἴμοι, κτενεῖ μὲ᾿ ποῖ φύγω; παρῆν δ᾽ ὁρᾶν 

οὐ ταῦτα μορφῆς σχήματ᾽, ἀλλ᾽ ἠλλάσσετο 
φϑογγάς vs μόσχων καὶ κυνῶν ὑλάγματα 

265 κἀνεχώρησεν] Blomfield, κἀπεχώρησεν LP 268 ὧν om. L, 
add. | — 269 προσεύξατ᾽ LP 271 hune versum excipit in L folum 
in quo Ionis fabulae versus scripti sunt 2729 fort. ἀκτῆς. Ofr. Hec. 

.928 281 πέτροις P | ξένοιν] Brodeau, ξένην ΠΡ 288 x&vsorivoésv] 
Monk, κἀπεστέναξεν L.P 284 xol .. ὥς] fort. κἀπιϑωύσσει {φίλῳ 

286 ἄδου 1], 287 ἐχίδνοις P, ἐχίδναις p 288 inter χιτώνων 
et zio versus intercidisse videtur 290 090v] ἄχϑος Greverus, ὄγκον 
Heimsoeth 291 χτείνει LP, wvevsi p 292 ταῦτα] Markland, τανυτὰ 
LP|ce5r ἄμορφα Heimsoeth 
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48 φάσ᾽ Ἐρινῦς ἱέναι μυκήματα. 
ἡμεῖς δὲ συσταλέντες. ὡς ϑανούμενοι., 
σιγῇ καϑήμεϑ᾽ ὃ δὲ χερὶ σπάσας ξίφος, 
μόσχους ὀρούσας ἐς μέσας λέων ὕπως. 

παίει σιδήρῳ λαγόνας ἐς πλευρὰς (eto, 

δοκῶν '"Egwüe ϑεὰς ἀμύνεσθαι τάδε, 
ὥσϑ᾽ αἱματηρὸν πέλανον ἐξανϑεῖν ἁλός. 800 
κἀν τῷδε πᾶς vig, ὡς ὁρᾷ βουφόρβια 

πίπτοντα καὶ πορϑούμεν᾽, ἐξωπλίζξετο, 

κόχλους τε φυσῶν συλλέγων τ᾽ ἐγχωρίους" 
πρὸς εὐτραφεῖς γὰρ καὶ νεανίας ξένους 
φαύλους μάχεσϑαι βουκόλους ἡγούμεϑα. 305 

πολλοὶ δ᾽ ἐπληρώϑημεν ἐν παύρῳ χοόνῳ. 

πίπτει δὲ μανίας πίτυλον ὁ ξένος μεϑείς, 

στάζων ἀφρῷ γένειον" ὡς δ᾽ ἐσείδομεν 

r9 e c 

προύργου πεσόντα. πᾶς ἀνὴρ ἔσχεν πόνον 

βάλλων ἀράσσων. ἅτερος δὲ τοῖν ξένοιν 810. 
ἀφρόν τ᾽ ἀπέψη σώματός τ᾽ ἐτημέλει 
πέπλων τε προυκάλυπτεν εὐπήνους ὑφάς. 

καραδοκῶν μὲν τἀπιόντα τραύματα, 

φίλον δὲ ϑεραπείαισιν ἄνδρ᾽ εὐεργετῶν. 2 

ἔμφρων δ᾽ ἀνάξας ὁ ξένος πεσήματος 315 

ἔγνω κλύδωνα πολεμίων προσκείμενον 

καὶ τὴν παροῦσαν συμφορὰν αὐτοῖν πέλας, 

294 χὰ] Heimsoeth, ἃς ΠΡ] φᾶσ᾽ ἐριννῦς LP | μυκήματα] Nauck, 

μιμήματα LP 295 SUITED L (superscr. m. 1), fort. ϑάμβους 
πλέῳ 296 ὁ Lp, ἡ P | χερὶ σπάσας) Pierson, περισπάσας LP 
298 ἴεις P 299 fort. post 300 collocandus | ἐριννῦς ΠΡ 800 ὥσϑ'] 
Markland, ὡς LP πέλαγος LP, πέλανον p. Ofr. Ale. 851 | fort. «Af. 

302 ἐξοπλίξετο P, ἐξωπλίξζετο p 303 ad κόχλους adscr. schol. τὸ 
χέρας λέγει, ὃ κρούοντες oi βουχόλοι καὶ οἱ λοιποὶ (l. αἰπόλοι) τοὺς £y- 
χωρίους συλλέγουσιν, ὅταν τινὲς αὐτοῖς ἐπιπέσωσι. πολέμιοι" τούτοις δὲ 

τὸ κέρας κόχλου ἣν ὄστρακον LL  συλλέγοντ᾽ P, συλλέγων v' » 805 ἡγού- 
μεκάγα (eraso e) P 306 fort. ἐπηγέρϑημεν  παύρῳ] scripsi, μακρῷ 
LP, μικπρῷ |. 311 ἀπέψη] Elmsley, ἀπέψα LP 312 πέπλου Lucian. 
Amor. 47 εὐπήνους LP, εὐπήχτους p | εὐπήκτους ὑφάς vel εὐπήκτοις 
ὑφαῖς Luciani libri — 315 &v«£«c] Schaefer, ἀναΐξας LP 8106 ἔγνω] 
Scaliger, ἔγνωκε LP 317 αὐτοῖν in αὐτοῖς mutare voluisse videtur 
l, αὑτοῖν England. Versum delet Bothe 
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ὥμωξέ 9'* ἡμεῖς δ᾽ οὐκ ἀνίεμεν πέτροις 
βάλλοντες, ἄλλος ἄλλοϑεν προσκείμενοι. 

οὗ δὴ τὸ δεινὸν παρακέλευμ᾽ ἠκούσαμεν" 320 
Πυλάδη, 9uvosust', ἀλλ᾽ ὕπως ϑανούμεϑα 
κάλλισϑ'᾽" ἕπου μοι, φάσγανον σπάσας χερί. 

ὡς δ᾽ εἴδομεν δίπαλτα πολεμίων ξίφη, 

φυγῆ λεπαίας ἐξεπίμπλαμεν νάπας. 

ἀλλ᾽, εἰ φύγοι τις, ἅτεροι προσκείμενοι j25 

ἔβαλλον αὐτούς" εἰ δὲ τούσδ᾽ ὠσαίατο, 

αὖϑις τὸ νῦν ὑπεῖκον ἤρασσον πέτροις. 

ἀλλ᾽ ἦν ἄπιστον" μυρίων γὰρ ἐκ χερῶν 
οὐδεὶς τὰ τῆς ϑεοῦ ϑύματ᾽ ηὐτύχει βαλών. 
μόλις δέ νιν τόλμῃ μὲν οὐ χειρούμεϑα., 330 

κύκλῳ δὲ περιβαλόντες ἐξεκλέψαμεν 

πέτροισι χειρῶν φάσγαν᾽. ἐς δὲ γῆν γόνυ 

καμάτῳ καϑεῖσαν. πρὸς δ᾽ ἄνακτα τῆσδε γῆς 
, , et ? 2 ^ er , 

κομίζομεέν νιν. ὃ δ᾽ ἐσιδὼν ὅσον τάχος 

ἐς χέρνιβάς τε καὶ σφαγεῖ᾽ ἔπεμπέ σοι. 335 
2 M AS? 51 mors 9 , 

εὔχου δὲ τοιάδ᾽. ὦ νεᾶνί, σοι ξένων 
, "Ὁ ^ ^ ? , , σφάγια παρεῖναι" κἂν ἀναλώσῃς ξένους 

τοιούσδε. τὸν σὸν ᾿Ελλὰς ἀποτίσει φόνον 

δίκας τίνουσα τῆς ἐν Αὐλίδι σφαγῆς. 

ΧΟ. ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας τὸν φανένϑ', ὅστις ποτὲ 840 
Ἕλληνος ἐκ γῆς πόντον ἦλϑεν ἄξενον. 

ΙΦ. εἶεν. σὺ μὲν κόμιζε τοὺς ξένους μολών, 
* 2 a 72 2C » f , τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἡμεῖς οἷα φροντιούμεϑα. 

ὦ καρδία τάλαινα, πρὶν μὲν ἐς ξένους 
Qt γαληνὸς ἦσϑα καὶ φιλοικτίρμων ἀεί, 84: 

ἐς QobuóqvAov ἀναμετρουμένη δάκρυ, 

318 &vís*usv (eraso σ vel i) P | πετρόδε L (superscr. m. 1), πέ- 
τρους P. 320 παρακπέλευσμ᾽ ΤΡ 822 χαλλιστ᾽ ΤΡ 324 fort. 
λεπαίουςΣ 821 οὗτις P, οὗτις p, in LL initia versuum 327. 29. 31 eva- 
nuerunt, rescripsit /, videtur οὗτις ἃ prima m. scriptum fuisse, αὖτις | 

329 εὐτύχει LP λαβών P 881 περιβαλόντες] Reiske, περιβάλλοντες 
7.16) 888 χκαϑεῖσαν LL, sed v fort. | addidit, καϑεῖσα P, καϑεῖσαν p 

335 £g] Valekenaer, τε LP, ἐπὶ Hartung | epeysi' ] Musgrave, σφάγι᾽ 
LP, σφαγὰς Heath 336 ξένων] ϑαμὰ Stadtmueller 331 ἀναλώσῃς] 

Mekler, ἀναλίσκῃς LP 339 τίνουσα] διδοῦσα  Koechly 340 τὸν 
μανένϑ'᾽ F. Kaehler — 343 fort. ἡμεῖς ἐσμὲν οἵ φροντίζομεν 840 ϑοὺ- 
μόφυλον] Barnes, τὸ ὁμόφυλον LP. Versus fort. post 347 transponendus 

Euripides, Íphigenia Taurica. 2 
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Ἕλληνας ἄνδρας ἡνίκ᾽ ἐς χέρας λάβοιο. 
νῦν δ᾽ ἐξ ὀνείρων οἷσιν ἠγριώμεϑα, 
δοκοῦσ᾽ Ὀρέστην μηκέϑ᾽ ἥλιον βλέπειν, 

δύσνουν us λήψεσϑ', οἵτινές ποϑ ἥκετε. 350 
^ rer UE e) 53. 3 , 3 ΄ , 

καὶ τοῦτ΄ ἄρ΄ ἣν ἄληϑες, ἡσϑόμην, φίλαι" 
δ ^ ^ ^ ? , oí δυστυχεῖς γὰρ τοῖσιν εὐτυχεστέροις 

αὐτοὶ κακῶς πράξαντες οὐ φρονοῦσιν εὖ. 
ἀλλ᾽ οὔτε πνεῦμα zhió9ev ἦλϑε πώποτε, 
οὐ πορϑμίς, ἥτις διὰ πέτρας Συμπληγάδας 35 

'Βλένην ἐπήγαγ᾽ ἐνθάδ᾽, 4j μ᾽ ἀπώλεσεν, 
Μενέλεών 9', ἵν᾽ αὐτοὺς ἀντετιμωρησάμην. 
τὴν ἐνθάδ᾽ Αὐλιν ἀντιϑεῖσα τῆς ἐκεῖ, 
οὗ w' ὥστε μόσχον ΖΙαναΐδαι χειρούμενοι 
2! δ ' 2p- 05. c / 4 
ἔσφαζον, ἱερεὺς δ᾽ qv ὃ γεννήσας πατήρ. 800 
οἴμοι" κακῶν γὰρ τῶν τότ᾽ οὐκ ἀμνημονῶ. 

σι 

er , PU 20 , 

ὅσας γενείου χεῖρας ἐξηκόντισα 

γονάτων τὲ τοῦ τεκόντος ξἑξαρτωμένη 

ἔλεξα τοιάδ᾽. ὦ πάτερ, νυμφεύομαι 
νυμφεύματ᾽ αἰσχρὰ πρὸς σέϑεν" μήτηρ δ᾽ ἐμὲ 365 

σέϑεν κατακτείνοντος ᾿Ζ“ργεῖαί vs νῦν 
(s M c , Ej »͵ N - 
ὑμνοῦσιν ὑμεναίοισιν. αὐλεῖται δὲ πᾶν 

μἰξλαϑρον" ἡμεῖς δ᾽ ὀλλύμεσϑα πρὸς σέϑεν. 
“Ἄιδης ᾿Δχιλλεὺς ἦν ἄρ᾽, οὐχ ὁ Πηλέως, 

ὅν μοι προτείνας πόσιν, ἐν ἁρμάτων μ᾽ you 310 
2 rc δὶ , , , 7 ἐς αἱματηρὸν γάμον ἐπόρϑμευσας δόλῳ. 
PN M ES E 7 
ἐγὼ δὲ λεπτῶν ὄμμα διὰ καλυμμάτων 

ἔχουσ᾽, ἀδελφόν τ΄ οὐκ ἀνειλόμην χεροῖν, 
ὃς νῦν ὕλωλεν, οὐ κασιγνήτῃ στόμα : γνήτῃ στόμ 

349 δοκοῦσ᾽ LP, δοκοῦσαν 1. Versum delet Nauck. —351—3 delet 
F. Gu. Schmidt (351 iam Monk). 351 ἠσθϑόμην]} L. Dindorf, ἠχϑόμην 
LP 588 χκαὐτοῖς (αὐτοῖς Kirchhoff) κακῶς πράξασιν Reiske — 356 ἐπή- 
γαγ᾽] M. Haupt, ἀπήγαγ᾽ LP 8651 Μενέλεων) Barnes, μενέλαον LP | 
9' L,v P . 359 οὐ Pierson, of LP 361 τότ᾽] Aldina, τοῦδ᾽ LP 

363 vs] fort. δὲ 364 ἔλεξα} Paley, λέγουσα .LL.P 365 ἐμὲ] 
Reiske, ἐμὴ L.P 366 νῦν] Heath, νιν LP 368 ὀλλύμεϑα LL.P, ὁλ- 
λύμεσϑα p 310 προτείνας] Badham, προσεῖπας LP wu corn: p. 
addidit Nauck 818 τ΄ οὐκ ἀνειλόμην) Tyrwhitt (οὔτ᾽ ἀνειλόμην») et 
Hermann, τοῦτον εἱλόμην L.P 974 χασιγνήτῃ L, ὦ super y 501. 1) 
vel ἰ, κασιγνήτη P 



ΧΟ. 

IPDIDENEIA H EN ΤΛΥΡΟΙ͂Σ 19 

Gvvij ὑπ᾽ αἰδοῦς, ὡς ἰοῦσ᾽ ἐς Πηλέως 375 

μέλαϑρα᾽ πολλὰ δ᾽ ἀπεθϑέμην ἀσπάσματα 

ἐσαῦϑις. ὡς ἥξουσ᾽ ἐς "4oyog αὖ πάλιν. 
3 - f / e et - ὦ τλῆμον. εἰ τέϑνηκας, ἐξ οἵων καλῶν 

ἔρρεις, Ὀρέστα, καὶ πατρὸς ζηλωμάτων. 
Ἀ mM - v! , , z 

τὰ τῆς ϑεοῦ δὲ μέμφομαι σοφίσματα, 380 

ἥτις βροτῶν μὲν ἥν τις ἅψηται φόνου. 

ἢ καὶ λοχείας ἢ νεκροῦ ϑίγῃ χεροῖν. 

βωμῶν ἀπείργει, μυσαρὸν ὡς ἡγουμένη. 

αὐτὴ δὲ ϑυσίαις ἥδεται (goroxróvoig. 

[os σι οὐκ ἔσϑ᾽ ὕπως ἔτεκεν ἂν ἢ Zhig δάμαρ 

““ητὼ τοσαύτην ἀμαϑίαν. ἐγὼ μὲν οὖν 
τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν ἑστιάματα 

ἄπιστα κρίνω, παιδὸς ἡσϑῆναι βορᾷ, 

τοὺς ὁ᾽ ἐνθάδ᾽. αὐτοὺς ὄντας ἀνθϑοωποχτόνους, 
2 M * M -—25 9. , NX ως ἐς τὴν ϑεὸν τὸ φαῦλον ἀναφέρειν δοκῶ 390 

οὐδὲν γὰρ οἶμαι δαιμόνων εἶναι κακόν. 

κυάνεαι κυάνεαι σύνοδοι ϑαλάσσας. stroph. 

ἵν’ οἶστρος ὁ ποτώμενος AoyóO9cv 
ἄξενον ἐπ᾽ οἶδμα διεπέρασεν .. 395 
"Aeujrio γαῖαν 
Εὐρώπας διαμείψας. 

τίνες ποτ᾽ ἄρα τὸν εὔυδρον δονακόχλοα 

λιπόντες Εὐρώταν 400 

ἢ ῥεύματα σεμνὰ 4έρκας 
ἔβασαν ἔβασαν ἄμικτον αἶαν, ἔνϑα κούρα 

Óíc TÉyyst 

DP 

ἰοῦσα Πηλέως Elmsley 811 εἰσαῦϑις} Schaefer, εἰσαῦτις LP 
καλῶν] Reiske, κακῶν LP. Ante 380 lacunam statuit Barnes 
delet Badham | fort. χερί 384 αὐτὴ] Aem. Portus, αὕτη 
385 ἔτεκεν ἂν] ἔτικτεν Porson 390 τὴν] Marklandi amicus, 

τὸν LP| τὸ Lb, vóv P 391 οὐδὲν] Nauck, οὐδένα LP 394 D» 
Hermann, jv LP | πετόμενος L P, ποτώμενος | 395 ἄξενον] Mark- 
land, εὔξεινον LL P, εὔξενον l διεπέρασεν LP, διεπέρασεν ποτε |, διεπέ- 
ρασεν ᾿Ιοῦς Erfurdt, διεπέρασεν "Io Kirchhoff, fort. διεπόρευσε τὰν βοῦν 

397 fort. διαμεῖψαι 399 ἄρα LP, ἄρα l| δονακόχλοα L, sed c fin. 
vel rescr. vel ex cu vel ov corr. l, δονακόχλοα P, δονακόχλοον Elmsley 
403 κούρᾳ δίᾳ τέγγει] Elmsley, κούρα διατέγγει LP 

9'* 
- 
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βωμοὺς καὶ περικίονας 405 
ναοὺς αἷμα βρότειον; 

ἢ ῥοϑίοις εἰλατίνας δικρότοισι κώπας antistr. 

ἔχελσαν ἐπὶ πόντια κύματα 

νάιον ὄχημα λινοπόροις αὔραις, 410 

φιλόπλουτον ἅμιλλαν 

αὔξοντες μελάϑροισιν; 
, ^ 2 ^ , , ΕΚ. , E 

φίλα γὰρ ἐλπὶς γένετ ἐπὶ πήμασι βροτῶν 

ἄπληστος ἀνϑρώποις. 415 
x , es , 

OADov βάρος οἱ φέρονται 

πλάνητες ἐπ᾽ οἶδμα πόλεις vs βαρβάρους περῶντες 

κεινᾷ δόξα. 
΄ p? T ' N x 

γνώμα Ó οἱς μὲν ἄκαιρος λ- 

βου, τοῖς δ᾽ ἐς μέσον ἥκει. 420 

πῶς πέτρας τὰς συνδρομάδας, stroph. 

πῶς Φινεΐδας ἀύπνους 

ἀκτὰς ἐπέρασαν 

σι παρ᾽ ἅλιον αἰγιαλὸν ἐπ᾽ ᾿4μφιτρίτας 42 
ῥοθίῳ δραμόντες, 

ὅπου πεντήκοντα κορᾶν 

Νηρήδων χοροὶ 

μέλπουσιν ἐγκυκλίοις. 

πλησιστίοισι πνοαῖς 430 

συριζόντων κατὰ πρύμναν 

εὐναίων πηδαλίων 

405 sq. περικίονας ναοὺς] Elmsley, περὶ κίονας ναοῦ IL P, ναῶν 1 
407 ἡ] Barnes, 7j LP | εἰλατίνας .. κώπας] scripsi (εἰλατίνας δικρότοιο κώ- 
πας iam Reiske), ἐλατίνοις (εἰλατίνοις 0) .. κώπαις LP 409 ἔκελσαν] Stadt- 

mueller, ἔπλευσαν LP 410 fort. λινοπόροις σὺν αὔραις 412 μελά- 

ἅγροισι LP, μελάϑροισιν ἰ 414 γένετ᾽ (fyévsv Aldina) ἐπὶ πήμασι 
(πήμασιν P) βροτῶν] fort. γέγονεν ἐπὶ ποϑήμασιν 417 τὸ om. LP, 
in ras. add. / 418 κεινᾷ δόξα) Elmsley, κοιναὶ (s super or scr. ἢ) 
δόξαι .L.P 420 μέσον] μέτρον (T. G. Tucker 491 πέτρας τὰς συν- 

δρομάδας] Musgrave, τὰς συνδρομάδας πέτρας LP 422 φινηίδας LP, 
φινείδας l, Φινεϊδᾶν Rauchenstein 4520 παρ᾽ ἅλιον] Seidler, παράλιον 
LP 420 ῥοϑίων Bergk, fort. ῥόϑιον 498 νηρηίδων LP, τῶν νη- 
ρηίδων | | {ποσὶ χοροὶ Hermann, fort. (Oz) χοροὶ 429 ἐγκύχλιοι 
Heath 430 καὶ ante πλησιστίοισι |, non IL addidisse videtur, om. ἢ 

432 εὐναίων] fort. εὐϑύνων 
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N , αὔραις νοτίαις 
ἢ πνεύμασι Ζεφύρου, 
τὰν πολυόρνιϑον ἐπ᾽ αἴαν, 4: 

λευκὰν ἀκτάν, ᾿Αχιλῆος 
ὡς σι 

δοόμους καλλισταδίους. 

ἄξἕεινον κατὰ πόντον; 

εἶθ εὐχαῖσιν δεσποσύνοις antistr. 

“Ἔήδας Ἑλένα φίλα παῖς 440 
ἐλϑοῦσα τύχοι τὰν 

Τρῳάδα λιποῦσα πόλιν, ἵν᾽ ἀμφὶ χαίτα 

δρόσον αἱματηρὰν 

ἑλιχϑεῖσα λαιμοτόμῳ 

δεσποίνας χερὶ ϑάνοι 445 

ποινὰς δοῦσ᾽ ἀντιπάλους. 

ἥδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν 

δεξαίμεσϑ', ᾿Ελλάδος ἐκ γᾶς 

πλωτήρων εἴ τις ἔβα, 

δουλείας ἐμέϑεν 450 

δειλαίας παυσίπονος" 

.. γὰρ ὀνείρασι συμβαίην 

δόμοις πόλει τὲ πατρῷα 
τερπνῶν ὕμνων ἀπόλαυ- 

σι σιν, κοινὰν χάριν ὄλβῳ. 45 

ἀλλ᾽ οἵδε χέρας δεσμοῖς δίδυμοι 

συνερεισϑέντες χωροῦσι. νέον 

488 αὔραις LP, αὔραις ἐν l. Fort. αὔραις σὺν νοτίοις (νοτίοις etiam 

Markland) 435 πολιόρνιϑον LP 436 "4yuijos] Aldina, ἀχιλλῆος 
"op 438 ἄξεινον P, *éswvov IL, εὔξεινον, sed εὖ versui antecedenti 
addens / 439 εὐχαῖσιν)] Heath, εὐχαῖσι LP | δεσποσύνοις] Markland, 

δεσποσύνας LP 442 τρωϊάδα LP, τρωάδα l| χαίτ' L, χαίτα P 
444 εἱλιχϑεῖσα IL P, ἑλιχϑεῖσα 1 445 ϑάνοι] Seidler, ϑάνη LP 
447 ἄδιστ᾽ Dindorf τήνδ᾽ delet Hermann (ἥδιστ᾽ ἂν δ᾽ ἀγγελίαν Her- 
mann, ἤδιστ᾽ ἂν ἀγγελίαν Badham, ἥδιστα δ᾽ ἂν τόδ᾽ ἔπος Weil) 
448 δεξαίμεϑ᾽ L P, δεξαίμεσϑ᾽ | 402 καὶ ἴῃ fime v. antecedentis add. 
|. Fort. ὡς γὰρ ὀνείροις ἀνυσαίμαν 484 ἀπόλαυσιν DLP, ἀπολαύειν 
1 (secunda manus ex compendiose seripto σιν fecit εἰν) 455 ὄλβα 
LP, igo | 456 Iphigeniae, 463 chori notam praefigunt L P, delevit 
Seidler — 456 δίδυμοι] Markland, διδύμοις LP 
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πρόσφαγμα ϑεᾶς" σιγᾶτε, φίλαι. 

τὰ γὰρ “Ελλήνων ἀκροϑίνια δὴ 

ναοῖσι πέλας τάδε βαίνει" 400 

οὐδ᾽ ἀγγελίας ψευδεῖς ἔλακεν 
βουφορβὸς ἀνήρ. 

ὦ πότνι᾽, εἴ σοι τάδ᾽ ἀρεσκόντως 
πόλις ἥδε τελεῖ, δέξαι ϑυσίας, 

ἃς ὃ παρ᾽ ἡμῖν νόμος οὐχ ὅσίας 465 
Ἕλλησι διδοὺς ἀναφαίνει. 

IO. εἶεν" 
τὰ τῆς ϑεοῦ μὲν πρῶτον ὡς καλῶς ἔχῃ 

, , - (ad , 

φροντιστεον μοι. μεῦϑετε τῶν ξένων χξρας. 
ς 2 δ M , 5 14 

ὡς Ovrcg ἱεροὶ μηκέτ (Gu δέσμιοι. 

ναοῦ δ᾽ ἔσω στείχοντες εὐτρεπίζετε 410 

ἃ χρὴ ᾽πὶ τοῖς παροῦσι καὶ νομίζεται. 
φεῦ" 

τίς Gov μήτηρ ἡ τεκοῦσ᾽ ὑμᾶς ποτε 
πατήρ v ἀδελφή v, εἰ γεγῶσα τυγχάνει: 
οἵων στερεῖσα διπτύχων νεανιῶν 

ἀνάδελφος ἔσται. τὰς τύχας τίς οἶδ᾽ ὅτῳ 415 

τοιαίδ᾽ ἔσονται; πάντα γὰρ τὰ τῶν ϑεῶν 
᾽ 2 N er EC 5$ 2 ' , ἐς ἀφανὲς ἕρπει. κοὐδὲν οὐδ΄ οὐδεὶς xoxóv: 
e M , , ? 2 N , ἡ y&o τύχη παρήγαγ᾽ ἐς τὸ δυσμαϑἕς. 

, DESC) ? 5: , (ed 
πόϑεν ποῦ ἤκετ. ὦ ταλαίπωροι ἕενοι; 

ὡς διὰ μακροῦ μὲν τήνδ᾽ ἐπλεύσατε χϑόνα, 480 
μακρὸν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων χρόνον ἔσεσϑ᾽ ἀεὶ κάτω. 

ΟΡΕΣΤῊΣ. 
΄ ἂν ἘΠ᾿ » τί ταῦτ᾽ ὀδύρῃ. κἀπὶ τοῖς μέλλουσι νὼ 

κακοῖσι λυπεῖς, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι; 
27 ΄ , e ^ , - οὔτοι νομίζω σοφόν. ὃς ἂν μέλλων ϑανεῖν 

A58 ϑεᾷ "loup. 461 ἔλαχε P 463 ἀρεσκόντους P, corr. P vel 

p 466 verba Ἕλλησι διδοὺς delet Bergk 467 ἔχη P et ex ἔχει 
corr. L 468 φροτιστέον P 410 ναοῦ] Valekenaer, ναούς LP | 
στείχοντες} fort. μολόντες 4712 ἄρα LP, ἄρα 1 414 στερεῖσα] .Sca- 
lnger, στερηϑεῖσα LP A15 ὕτω in ὅτι mut. p 411 κακόν] fort. 
σαφῶς 478 delet H. Hirzel 480 ἐπλεύσατ᾽ ἐς Maehly 481 ἔξσεσϑε 
γῆς κάτω Herwerden 482 νὼ] Porson, νῶν LL et in ras. p 
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οἴκτῳ τὸ δεῖμα τοὐλέϑρου νικᾶν ϑέλῃ. 485 
[οὐχ ὅστις "A4u0qv. ἐγγὺς ὄντ᾽ οἰκτίζεται) 
σωτηρίας ἄνελπις᾽ ὡς δύ᾽ ἐξ ἑνὸς 

κακὼ συνάπτει, μωρίαν v' ὀφλισκάνει 

ϑνήσκει 9' ὁμοίως" τὴν τύχην δ᾽ ἐᾶν χρεών. 
ἡμᾶς δὲ μὴ ϑρήνει σύ᾽ τὰς γὰρ ἐνθάδε 490 
ϑυσίας ἐπιστάμεσϑα καὶ γιγνώσκομεν. 

IO. πότερος ἄρ᾽ ὑμῶν ἐνθάδ᾽ ὠνομασμένος 
Πυλάδης κέκληται; τόδε μαϑεῖν πρῶτον ϑέλω. 

OP. 00, εἴ τι δή σοι τοῦτ᾽ ἐν ἡδονῇ μαϑεῖν. 
Id. ποίας πολίτης πατρίδος Ἕλληνος γεγώς; 495 

OP. τί δ᾽ àv μαϑοῦσα τόδε πλέον λάβοις. γύναι; 

IO. πότερον ἀδελφὼ μητρύς ἐστον ἐκ μιᾶς: 

ΟΡ, φιλότητί γ᾽ ἐσμέν, οὐ κασιγνήτω γένει. 

IO. σοὶ δ᾽ ὄνομα ποῖον £9:9' ὃ γεννήσας πατήρ: 
OP. τὸ μὲν δίκαιον δυστυχεῖς καλοίμεϑ' ἄν. 500 

D 

Id. οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτῶ" τοῦτο uiv δὸς τῇ τύχῃ. 
OP. ἀνώνυμοι ϑανόντες οὐ γελώμεϑ᾽ ἄν. ᾿ 5 y€^0| 

IO. τί δὲ φϑονεῖς τοῦτ᾽; ἢ φρονεῖς οὕτω μέγα; , N D 

OP. τὸ σῶμα ϑύσεις τοὐμόν. οὐχὶ τοὔνομα. i ? X D 

IO. οὐδ᾽ ἂν πόλιν φράσειας ἥτις ἐστί σοι; 505 1 ; 

OP. ητεῖς γὰρ οὐδὲν κέρδος, ὡς ϑανουμένωῳ. S ? 4 

Io. άριν δὲ δοῦναι τήνδε κωλύει τί δε: χ ; 

OP. τὸ κλεινὸν "Aoyog πατρίδ᾽ ἐμὴν ἐπεύχομαι. 
D ἣν 

IO. πρὸς ϑεῶν., ἀληϑῶς, ὦ ξέν᾽. εἰ κεῖϑεν γεγώς: 
ΟΡ ἐκ τῶν Μυκηνῶν γ᾽, αἵ ποτ᾽ ἦσαν Apu. 510 

IO. φυγὰς δ᾽ ἀπῆρας πατρίδος. ἢ ποίᾳ τύχῃ; 
OP. φεύγω τρόπον ys δή τιν᾽ οὐχ ἑκὼν ἑἕχών. 512 

485 ϑέλη ex ϑέλει corr. L vel 1, ϑέλῃ P, ϑέλει p 486 deleve- 
runt Reiske et Markland (484 sq. affert Stob. fl. 8, 6) 481 ἄνελπις] 
Brodeau, ἂν ἐλπίς LP 488 fort. συνάπτων 491 γινώσκομεν LP 
494 ὅδ᾽ ἔστι LP, ὅδ᾽ εἴ τι l. Inde a 496 lineolae praefixae in L 
498 φιλότητί γ᾽ ἐσμέν, οὐ] Nauck, φιλότητί γ᾽, ἐσμὲν δ᾽ οὐ L P (δ᾽ om. 
Aldina) | γένει} Koechly (φύσει Nauck), γύναι L P 499 ἔϑεθϑ᾽ P, sed 
posterius s ex o vel v correxit p — 500 “υστυχής Barthold | καλοίμεϑ' 
LP, í in $ mutasse videtur ὦ 502 et 504 permutat Barthold 
502 γελώμεϑ᾽ 1 Aem. Portus, γελῶμεϑ᾽ LP | 503 φϑονεῖς sic scriptum 
in L, ut 9 simile sit qo, φρονεῖς P — 508 ἐμὴν P, sed s in ras. scr. 
p 510 γ᾽ om. LP, add. Monk 511 δ᾽ om. L P, add. Scaliger 



94 EYTPIHIAOT 

IO. καὶ μὴν ποϑεινός γ᾽ ἦλϑες ἐξ "4oyova μολών. 515 
OP. οὔκουν ἐμαυτῷ γ᾽" εἰ δὲ σοί, σὺ τοῦτ᾽ £go. 516 
Io. Gg ἄν τί μοι φράσειας ὧν ἐγὼ 9540; 513 
OP. ὡς ἐν παρέργῳ τῆς ἑμῆς δυσπραξίας. 514 

ΙΦ Τροίαν ἴσως oic), ἧς ἁπανταχοῦ λόγος. 517 
OP. ὡς μήποτ᾽ ὥφελόν γε μηδ᾽ ἰδὼν ὄναρ. 
Id. φασίν νιν οὐκέτ᾽ οὖσαν οἴχεσϑαι δορί. 
ΟΡ, ἔστιν γὰρ οὕτως οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσατε. 520 

IO. Ἑλένη δ᾽ ἀφῖκται δῶμα Μενέλεω πάλιν; 1] g ἢ 

ΟΡ ἥκει. κακῶς γ᾽ ἐλθοῦσα τῶν ἐμῶν τινι. «€t, // 

IO. καὶ ποῦ ᾽στι; κἀμοὶ γάρ τι προυφείλει κακόν. ? D S 

᾿ς Σπάρτῃ ξυνοικεῖ τῷ πάρος ξυνευνέἕέτῃ. ΟΡ Σπάρτῃ οἰκεῖ τῷ π ] 

IO. ὦ μῖσος εἰς Ἥλληνας, οὐκ ἐμοὶ μόνῃ. 525 
OP. ἀπέλαυσα κἀγὼ δή τι τῶν κείνης γάμων. 

Id. νόστος δ᾽ Ayeuàv ἐγένεϑ᾽, ὡς κηρύσσεται: χ 5 , 

OP. ὡς πάνϑ' ἅπαξ us συλλαβοῦσ᾽ ἀνιστορεῖο. 8 / 0 

Id. πρὶν γὰρ ϑανεῖν σε. τοῦτ᾽ ἐπαυρέσϑαι ϑέλω. oru , 

OP. ἔἔλεγχ᾽. ἐπειδὴ τοῦδ᾽ ἐρᾶς᾽ λέξω δ᾽ ἐγώ. ὅ80 
, 4 

Id. Κάλχας τις ἦλϑε μάντις ἐκ Τροίας πάλιν; 

OP. ὄλωλεν, ὡς ἦν ἐν Μυκηναίοις λόγος. 
IO. ὧὦ πόενίι'΄. ὡς εὖ. τί γὰρ ὃ Aa£orov γόνοο: ? 55 

OP. οὔπω νενόστηκ᾽ oixov, ἔστι δ᾽. ὡς λόγος. 
IO. ὄλοιτο. νόστου μήποτ᾽ ἐς πάτραν τυχών. 535 
OP. μηδὲν x«vtóyov: πάντα τἀκείνου νοσεῖ. 

IO. θθέτιδος δὲ τῆς Νηρῇδος ἔστι παῖς ἔτι; 

ΟΡ. οὐκ ἔστιν" ἄλλως λέχτρ᾽ ἔγημ᾽ ἐν Αὐλίδι. 
1Φ. δόλια γάρ. ὡς ἴσασιν οὗ πεπονϑότεο. γαρ. ὡς 8 

OP. τίς εἶ x09; ὡς εὖ πυνϑάνῃ τἀμφ᾽ ᾿Ελλάδος. 540 

Id. ἐκεῖϑέν εἰμι" παῖς ἔτ᾽ οὖσ᾽ ἀπωλόμην. 
ΟΡ ὀρϑῶς ποϑεῖς ἄρ᾽ εἰδέναι τἀκεῖ, γύναι. 

IO. τί δ᾽ ὃ στρατηγός. ὃν λέγουσ᾽ εὐδαιμονεῖν; 

513 sq. post 516 collocavit DBadham 513 ϑέλω] fort. ποϑῶ.. Cfr. 
549.  B514 τῆς ἐμῆς] fort. ϑήσομαν — 520 ἔστι L, ἔστιν 1 — 821 δῶμα] 
λέχτρα Weil 595 μῖσος οὖσ᾽ Βλλησιν Nauck 597 ὦ σκηρύσσεται. 0 L 1 je 
L, ὧς σκηρύσσεται P 529 τοῦτ᾽] Paley, τοῦδ᾽ LP 532 ὥς y Len- 
ting — 533 εὖ" cí|Musgrave, ἔστι LP. — 5317 δὲ] Elmsley, δ᾽ ὁ LP 
538 ἄλλως LL, sed eg in ras. complurium literarum (ως δὲ) scr. 0, ἄλλως 

δὲ Γ΄ ἔγημ᾽ ἐν] Markland, ἔγημεν LP — 539 ἴσασιν] Nauck, φασιν .L P, 
y& φασιν 1 540 r&ug'| scripsi, τάφ᾽ LP 541 ἀπῳχόμην Badham 
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OP. τίς, οὐ γὰρ ὅν γ᾽ ἐγῴδα τῶν εὐδαιμόνων. 

IO. — "4voéog ἐλέγετο δή τις "Ayeu£uvov ἄναξ. 545 
OP. οὐκ οἶδ᾽" ἄπελϑε τοῦ λόγου τούτου, γύναι. 
IO. μὴ πρὸς ϑεῶν, ἀλλ᾽ εἴφ᾽. ἵν᾽ εὐφρανϑῶ., ἕένε. 
OP. τέϑνηχ᾽ ὁ τλήμων, πρὸς δ᾽ ἀπώλεσέν τινα. 

Id. τέϑνηκε; ποίᾳ συμφορᾷ; τάλαιν᾽ ἐγώ. 

OP. τί δ᾽ ἐστέναξας τοῦτο; μῶν προσῆκέ σοι; 550 
IO. τὸν óAfov αὐτοῦ τὸν πάροιϑ᾽ ἀναστένω. 

ΟΡ, δεινῶς γὰρ ἐκ γυναικὸς οἴχεται σφαγείς. 

Id. d πανδάκρυτος ἡ χτανοῦσα χὼ ϑανών. 
ΟΡ. παῦσαί νυν ἤδη μηδ᾽ ἐρωτήσῃς πέρα. 

Id. τοσόνδε γ᾽, εἰ ζῇ τοῦ ταλαιπώρου δάμαρ. 555 

OP. οὐκ ἔστι’ παῖς νυν ὃν érsy , οὗτος ὥλεσεν. 

IO. ὦ συνταραχϑεὶς οἶκος. ὡς τί δὴ ϑέλων; 
OP. πατρὺς ϑανόντος τήνδε τιμωρούμενος. 

IO. φεῦ" 

ὡς εὖ κακὸν δίκαιον εἰσεπράξατο. 

OP. ἀλλ᾽ οὐ τὰ πρὸς ϑεῶν εὐτυχεῖ δίκαιος ὦν. 560 
IO. λείπει δ᾽ ἐν οἴκοις ἄλλον "Ayeauzuvov γόνον; 

ΟΡ. λέλοιπεν ᾿Ηλέκτραν ys παρϑένον μίαν. 

Io. τί δέ, σφαγείσης ϑυγατρὸς ἔστι τις λόγος: 

ΟΡ, οὐδείς γε, πλὴν ϑανοῦσαν οὐχ ὁρᾶν φάος. 

IO. τάλαιν᾽ ἐκείνη χὼ χτανὼν αὐτὴν πατήρ. 565 

OP. κακῆς γυναικὸς χάριν ἄχαριν ἀπώλετο. 

1Φ. ὁ τοῦ ϑανόντος δ᾽ ἔστι παῖς ΄4ργει πατρός; 

ΟΡ, ἔστ᾽. ἄϑλιός γε. κοὐδαμοῦ xal πανταχοῦ. 

IO. ψφψευδεῖς ὄνειροι, χαίρετ᾽" οὐδὲν ἦτ᾽ ἄρα. 

OP. οὐδ᾽ oí σοφοί γε δαίμονες κεκλημένοι 510 

544 post εὐδαιμόνων scholium ἐστί suprascr. 7 — 547 εἴφ᾽] Aldina, 
iov ὙΠ 548 τέϑνηχ᾽ ὁ P, sed χ᾽ ὁ ex aliis literis corr. P vel p | 
ἀπώλεσε L, v add. L vel | — 549 συμφορὰ LP, συμφορᾷ» — 551 πά- 
oo9' P, πάροιϑ' p 552 δεινῶς L (ὥς compendio scer.), δεινὸς P 
553 i] scripsi, ὦ ΠΡῚ κτανών P, *cvov L, ϑανών 1 554 ἐρωτήσεις 
L P, ἐρωτήσης p 555 ταλαιπόρου P, ταλαιπώρου p 556 παῖς 1, 
(sie scriptum ut facile πῶς legas) πῶς P 558 ϑανόντος αἷμα τιμω- 
ρούμενος Elmsley, ϑανόντος ἀντιτιμωρούμενος Blomfield, fort. πατρὸς 

δίκην δὴ τήνδε τιμωρούμενος 559 ὡς οὐ καλὸν Badham | ἐξεπράξατο 
Elmsley 564 ϑανοῦσαν] τάλαιναν Prinz 568 ἔστιν LP, ἔστ᾽ | 
569 jor Nauck 510 OP.] Heath, om. L P (lineolam praefixit versui 
512 | ut videtur) οὐδ᾽] Hermann, o9" LP 
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πτηνῶν ὀνείρων εἰσὶν ἀψευδέστεροι. 

πολὺς ταφαγμὸς ἔν τε τοῖς ϑείοις ἔνι 

x&v τοῖς βροτείοις" ὃν δὲ λυπεῖται μόνον. 
[xd e) ? M “1 , M , 
OT οὐχ ἄφρων ὧν μαντεξῶν πεισϑεὶς λόγοις 

ὔὕλωλεν ὡς ὕλωλε τοῖσιν εἰδόσιν. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ: τί δ᾽ ἡμεῖς οἵ v' ἐμοὶ γεννήτορες: 
d 52 Ὅν SNO ? 312.7. , / Ep 

&Q εἰσίν: ἀρ οὐκ εἰσί; τίς φράσειεν ἄν; 

en -1 σι 

IO. ἀκούσατ᾽" ἐς γὰρ δή vw ἥκομεν λόγον, 

ὑμῖν v' ὄνησιν, ὦ ξένοι, σπεύδουσ᾽ ἅμα 
93 ΄ χ ? s. , , 3 er ΄ ES κἀμοί. τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά γ᾽ οὕτω γίγνεται, 580 

εἰ πᾶσι ταὐτὸν πρᾶγμ᾽ ἀρεσκόντως ἔχει. 
, E 5 e , ΄ 

ϑέλοις ἄν, εἰ σώσαιμί σ᾽, ἀγγεῖλαί τί μοι 
Η E : ' c 2 co ? - , 

πρὸς Ζ40ργος ἐλθὼν τοῖς ἐμοῖς ἐκεῖ φίλοις, 

δέλτον τ᾽ ἐνεγκεῖν, ἥν τις οἰκτείρας ἐμὲ 

σι Oo σι 
^ , 7 DN ^ 3 ^ 

ἔγραψεν αἰχμάλωτος, οὐχὶ τὴν ἑμὴν 

φονέα νομίζων χεῖρα, τοῦ νόμου Ó' ὕπο 

ϑνηήσκειν ὅφε, τῆς ϑεοῦ τάδε δίκαι᾽ ἡγουμένης; 
3 , ^ 5 [i4 5 , ^ οὐδένα γὰρ εἶχον ὅστις ἀγγείλαι μολὼν 

ἐς "4oyos αὖϑις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 

πέμψειε σωϑεὶς τῶν ἐμῶν φίλων τινί. 590 
* 2/5 5 (2 [j 2! MN Y ^ GU δ᾽ εἰ γάρ, ὡς ἔοικας. οὔτε δυσγενὴς 

καὶ τὰς Μυκήνας οἶσϑα χοὺς κἀγὼ O£Ac' 

σώϑητι καὶ σὺ μισϑὸν οὐκ αἰσχρὸν λαβών. 
κούφων ἕκατι γραμμάτων σωτηρίαν. 

οὗτος δ᾽, ἐπείπερ πόλις ἀναγκάξει τάδε, 595 
Ue& γενέσϑω ϑῦμα χωρισϑεὶς σέϑεν. 

512 ϑείοις] Barnes, ϑεοῖς LP 573 κἂν in ras. scr. P vel p | 
λυπεῖται LL.P, sed λυπεῖ im ras. scr. p vel P, sí et ε i. e. λείπεται, super- 
scr. in .1,) manus recentissima | μόνον] fort. παϑών 575 εἰδόσιν L, 
εἰδόσι (eraso v) P 576 τ᾽ ἐμοὶ om. P, superscr. man. secunda 
518 ἥκομεν] ἱκόμην Musgrave 519 cezsó0ovc | Musgrave, σπουδῆς 
LP, «ic super ἧς scr. in. IL, manus recentissima 580 τὸ δ᾽] Mark- 
land, τόδ᾽ LP. Fort. τὸ κοινὸν δ᾽ εὖ μάλιστα γίγνεται | γίνεται P 

582 ϑέλοις}] Aem. Portus, ϑέλεις LP — 587 σφε] Markland, γε LP | 
τάδε] Pierson, ταῦτα LP — 588—90 delent Dindorf et Monk — 588 ἀγ- 
γείλαι IL, ἀγγεῖλαι P et suprascripto ὥστε l, 4oyó9sv Musgrave, fort. 
οἴκοϑεν, si ἀγγεῖλαι ex v. 582 repetendum est 589 αὖτις P — 590 τι- 
νός, suprascr. ví, L, τυνός, suprascr. i, P — 591 δυσμενὴς P — 592 ἐγὼ 
ϑέλω Markland 593 σώϑητι καὶ coo Reiske, fort. cet κεῖσε (σύ- 
Qmv' ἐκεῖσε Bothe) 595 fort. τόδε 596 ϑεὰ D, eg p 
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OP. καλῶς ἔλεξας τἄλλα πλὴν ἕν, à ξένη" 

τὸ γὰρ σφαγῆναι τόνδε μοι βάρος μέγα. 

ὁ ναυστολῶν γάρ εἰμ᾽ ἐγὼ τὰς συμφοράς, 

οὗτος δὲ συμπλεῖ τῶν ἐμῶν μόχϑων χάριν. 600 

οὔκουν δίκαιον ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τῷ τοῦδ᾽ ἐμὲ 
χάριν τίέϑεσϑαι καὐτὸν ἐκδῦναι κακῶν. 

ἀλλ᾽ ὃς γενέσθω" τῷδε μὲν δέλτον δίδου" 
πέμψει γὰρ oyog, ὥστε δοι καλῶς ἔχειν" 

ἡμᾶς δ᾽ ὃ χρήζων κτεινέτω. τὰ τῶν φίλων 605 

αἴσχιστον ὅστις καταβαλὼν ἐς ξυμφορὰς 

αὐτὸς σέσωται. τυγχάνει δ᾽ ὅδ᾽ ὧν φίλος, 
ὃν οὐδὲν ἧσσον ij us φῶς ὁρᾶν ϑέλω. 

Id. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, ὡς ἀπ᾽ εὐγενοῦς τινος 
ῥίζης πέφυκας τοῖς φίλοις τ΄ ὀρϑῶς φίλος. 610 
τοιοῦτος εἴη τῶν ἑμιῶν ὁμοσπόρων 

ὕσπερ λέλειπται. καὶ γὰρ οὐδ᾽ ἐγώ, ξένοι, 

ἀνάδελφός εἶμι. πλὴν ὅσ᾽ οὐχ ὁρῶσά νιν. 

ἐπεὶ δὲ βούλει ταῦτα, τόνδε πέμψομεν 

δέλτον φέροντα, σὺ δὲ ϑανῇ᾽ πολλὴ δέ τις 615 

προϑυμία Gs τοῦδ᾽ ἔχουσα τυγχάνει. 
ΟΡ, ϑύσει δὲ río μὲ καὶ τὰ δεινὰ τλήσεται; 

IO. ἐγώ" ϑεᾶς γὰρ τήνδε προστροπὴν ἔχω. 

OP ἄζηλον, ὦ νεᾶνι, κοὐκ εὐδαίμονα. 
IO. ἀλλ᾽ εἰς ἀνάγκην κείμεϑ', ἣν φυλακτέον. 620 
OP. αὐτὴ ξίφει ϑύουσα ϑῆλυς ἄρσενας: 

IO. οὔκ, ἀλλὰ χαίτην ἀμφὶ σὴν χερνίψομαι. 

OP. ὃ δὲ σφαγεὺς τίς; εἰ τάδ᾽ ἵστορεῖν us χρή. 
IO. ἔσω δόμων τῶνδ᾽ εἰσὶν οἷς μέλει τάδε. 
OP. τάφος δὲ ποῖος δέξεταί μ᾽, ὅταν ϑάνω; 625 

598 τόνδ᾽ ἐμοὶ Lucian. Amor. c. 47 599 εἶμ᾽ mut. in siu LL, 
Se a 601 οὔκουν LP, οὐκοῦν l| ἐμὲ, suprascr. o, P 6005 γενέ- 
σϑω LP, γενέσϑαι p 604 πέμψω Lucian. Amor. 47, fort. οἷσει 
607 σέσωται] scripsi, σέσωσται L, σώσε P, ται in ras. super 8. scr. p 
608 ὧν P, ὃν p| ἢ ̓ μὲ Porson 610 ὀρϑὸς LP, ὡς compendio super 
ὃς scr. | vel L, accentum super ὡς m. recens 618 τήνδε] Bothe, 
τῆσδε LP 619 ἄξηλον] scripsi ut olim Bothe, ἄξζηλά γ᾽ LP 
621 ϑύουσα] ϑείνουσα Maehly 622 οὔκουν LP, ovv del. 1 | χερνί- 
abo 
σομαι ΠΡ 623 us χρή] fort. ϑέμις. 
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IO. πῦρ᾽ ἱερὸν ἔνδον χάσμα v! εὐρωπὸν πέτρας. 

OP. φεῦ: 

πῶς ἄν uw ἀδελφῆς χεὶρ περιστείλειεν ἄν; 
ΙΦ. ματαιον εὐχήν, ὦ τάλας, ὅστις ποτ᾽ εἶ, 

ηὔξω: μακρὰν γὰρ βαρβάρου ναίει χϑονός. 

οὐ μήν, ἐπειδὴ τυγχάνεις ᾿4ργεῖος ὦν, 630 

ἀλλ᾽ ὧν γε δυνατὸν οὐδ᾽ ἐγὼ ᾿λλείψω χάριν. 
πολύν τὲ γάρ σοι xócuov ἐνϑήσω τάφῳ, 

ξανθῷ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν κατασβέσω, 

καὶ τῆς ὀρείας ἀνθϑεμόρρυτον γάνος 

ξουϑῆς μελίσσης ἐς πυρὰν βαλῶ σέϑεν. 635 

ἀλλ᾽ εἶμι δέλτον τ᾿ ἐκ ϑεᾶς ἀνακτόρων 
οἴσω᾽ τὸ μέντοι δυσμενὲς μὴ "uoo λάβῃς. 

φυλάσσετ᾽ αὐτούς. πρόσπολοι, δεσμῶν ἄτερ. 
ἴσως ἄελπτα τῶν ἐμῶν φίλων τινὶ 

πέμψω πρὸς ΄Ζργος. ὃν μάλιστ᾽ ἐγὼ φιλῶ, 640 

καὶ δέλτος αὐτῷ ζῶντας οὺἣς δοχεῖ ϑανεῖν 

λέγουσα πιστὰς ἡδονὰς ἀπαγγελεῖ. 

ΧΟ. κατολοφύρομαι σὲ τὸν χερνίβων 
QovíoL ... 

μελόμενον αἱμακταῖς. 645 

OP. οἶκτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽. ἀλλὰ χαίρετ᾽, ὦ ἕέναι. 
ΧΟ. σὲ δὲ τύχας μάκαρος, ὦ νεανία. 

σεβόμεϑ'᾽. ἐς πάτραν 

ὅτι ποτ᾽ ἐπεμβάσῃ. 

ΠΥ͂. ἄζηλά τοι φίλοισι, ϑνῃσκόντων φίλων. 650 

XO.  ó σχέτλιοι πομπαί. 
φεῦ φεῦ, διόλλυσαι. 

020 πέτρας] χϑονός Diod. 20, 14 629 ηὔξω hoc loco LP 
631 ᾿λλείψω] Markland, λείψω LP 633 fort. ἐλαίῳ σὸν κατασπείσω 
δέμας 635 πυρὰν βαλῶ) Canter, πῦρ ἐμβαλὼν LP 636 τὲ ϑεᾶς 
ΤΡ τ᾽ ἐκ ϑεᾶς | 637 οἴσω LL, εἴσω P | μὴ uoo] Hermann, μή μου 
LP | eis P 641 καὶ] fort. χὴ 642 λέγουσα] fort. δηλοῦσα 
644 post ῥανίσι. lacunam indicavit Hermann 643—5 — 647—9 statuens, 
fort. excidit παρϑένονυ. Cfr. 58 647 fort. μακαρτέρας, νεανία 
649 ποτ᾽] πόδ᾽ Elmsley 650 τοι] Hermann, roig LP 651. chori : 

notam, quam hic omiserunt et ante e? c? o? αἱ 653 habent LP, ibi 
erasit et hic praescripsit ἢ 651 sqq. fort. ὦ σχέτλιοι. πομπαί, φεῦ φεῦ 
— τὸ σὲ διόλλυσϑαι, αἰαῖ 
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"» 3 v 

αἰαῖ αἰαῖ. 
, e , 

πότερος ὁ μέλλων; 

ἔτι γὰρ ἀμφίλογα δίδυμα μέμονε φρήν. 655 
^ , ^t , , ^t ld 

σὲ πάρος ἢ 6 ἀναστεναξῶ γόοις. 

OP. Πυλάδη. πέπονθας ταὐτὸ πρὸς ϑεῶν ἐμοί; 

IIT. οὐκ οἶδ᾽ ἐρωτᾷς οὐ λέγειν ἔχοντά με. 
OP. τίς ἐστὶν ἡ νεᾶνις; ὡς ᾿Ελληνικῶς 660 

E) 4 , ΟΡ A , 2 2 ᾽ ΄ ΄ 

ἀνήρεϑ᾽ ἡμᾶς τούς v' ἐν ᾿Ιλίῳ πόνους 
νόστον τ᾽ Ayociàv τόν τ᾽ ἐν οἰωνοῖς σοφὺν 
Κάλχαντ᾽ ᾿Ζχιλλέως τ᾽ ὄνομα, καὶ τὸν ἄϑλιον 

"Ayeu£uvov! ὡς ὥκτειρεν ἠρώτα τέ uc 
γυναῖκα παῖδάς v. ἔστιν ἡ ξένη γένος 665 

CU NC ᾽ , à , B x 
ἐκεῖϑεν “ργεία vig" OU γὰρ ἄν ποτε 

δέλτον τ᾽ ἔπεμπε καὶ τάδ᾽ ἐξεμάνϑανεν, 
ὡς κοινὰ πράσσουσ᾽. ΄4ργος εἰ πράσσοι καλῶς. 

IIT. ἔφϑης μὲ μικρόν" ταὐτὰ δὲ φϑάσας λέγεις, 
πλὴν ἕν᾽ τὰ γάρ τοι βασιλέων παϑήματα 610 

ἴσασι πάντες, ὧν ἐπιστροφή τις ἦν. 
ἀτὰρ διῆλθον χἅτερον λόγον τινά. 

ΟΡ τίν᾽; ἐς τὸ κοινὸν δοὺς ἄμεινον ἂν μάϑοιο. 

ΠΥ͂. αἰσχρὸν ϑανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος" 

κοινῇ v' ἔπλευσα, δεῖ μὲ καὶ κοινῇ ϑανεῖν. 675 
M , Χ * , 4 καὶ δειλίαν γὰρ καὶ κάκην κεχκτήσομαι 

"Aoysu. τε Φωκέων τ᾽ ἐν πολυπτύχῳ χϑονί, 

δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι" πολλοὶ γὰρ κακοί" 
X. ᾽ 5 7, 

προδοὺς σεσῶσϑαί σ᾽ αὐτὸς εἰς οἴχους μόνος 

ἢ κἀφεδρεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασι 680 

654 fort. πότερος ὁ μέλεος μᾶλλον Ov; 655 ἀμφίλογα] ed. Bru- 

bachiana, ἀμφίφλογα L, ἀμφίβλογα P, ἀμφίβολα p | μέμῆνε IL (superscr. 
m. 1) μέμηνε P . 658 ταὐτὰ Elmsley 008 ἀχιλέως P, ἀχιλλέως p 
664 ἠρώτα] Markland, ἀνηρώτα LP, ᾧκτειρ᾽ ἀνηρώτα Heath | τ᾽ ἐμὲ 
P 668 πράσσοι] Hermann, πράσσει LP 609 ταῦτα LP, ταυτὰ p | 
φϑάσας L (ta scriptum ut facile φράσας legas) φράσας P 610 roi] 
Hermann, τῶν LP 612 διῆλϑον)] Porson, διῆλθε LP 613 τίνα 

P, τίν᾽ p | xswóv P, κοινὸν p | DES LP θ10 τ΄] δ᾽ Elmsley. Fort. 
κοινῇ πλέοντα 678 fort. πολλοῖσιν" οἱ πλείους κακοί" 619 σεσῶ- 
σϑαί σ᾽] Elmsley, σε σώξεσϑ᾽ LP 680 χἀφεδρεύσας] Lobeck, καὶ 
φονεύσας LP | δώμασι L P, δώμασιν p 
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δάψαι μόρον δοι σῆς τυραννίδος χάριν, 

ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν. 

ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι καὶ δι᾿’ αἰσχύνης ἔχω, 

κοὐχ £60' ὕπως οὐ χρὴ συνεχπνεῦσαί μέ GOL 

καὶ συσφαγῆναι καὶ πυρωϑῆναι δέμας, 685 

φίλον γεγῶτα xci φοβούμενον ψόγον. 

ΟΡ. εὔφημα φώνει' τἀμὰ δεῖ φέρειν ἐμξ' 

ἁπλᾶς δὲ λύπας ἐξόν. οὐκ οἴσω διπλᾶς. 

ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν κἀπονείδιστον λέγεις, 
ταῦτ᾽ ἔστιν ἡμῖν, εἶ σε συμμοχϑοῦντ᾽ ἐμιοὶ 090 
χτενῶ᾽ τὸ μὲν γὰρ εἰς ἔμ᾽ οὐ κακῶς ἔχει. 
πράσσονϑ᾽ ἃ πράσσω πρὸς ϑεῶν, λιπεῖν βίον. 
σὺ δ᾽ ὕλβιός τ᾽ εἶ καϑαρά τ΄, οὐ vocobvr, ἔχεις 
μέλαϑρο᾽. ἐγὼ δὲ δυσσεβῆ καὶ δυστυχῆ. 
σωϑεὶς δὲ παῖδας ἐξ ἐμῆς ὁμοσπόρου 695 

2 e 2) , 1A , 2) 

κτησάμενος, ἣν ἔδωκά σοι δάμαρτ᾽ ἔχειν, 
4 , 2 2 - , ^ » 28 vx ΄ ὔὕνομά vr ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν, οὐδ᾽ ἄπαις δόμος 

πατρῷος οὑμὸς ἐξαλειφϑείη ποτ᾽ ἄν. 
9 2 er M M M , 3, , 

ἀλλ᾽ ἕρπε καὶ ζῆ καὶ δόμους οἴκει πατρόο. 

ὕταν δ᾽ ἐς ᾿Ελλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ "άργος μόλῃς, τοῦ 

πρὺς δεξιᾶς σὲ τῆσδ᾽ ἐπισκήπτω τάδε" 

τύμβον τε χῶσον κἀπίϑες μνημεῖα μοι, 
M , 5 , ^ hl , , , 

καὶ δάκρυ᾽ ἀδελφὴ καὶ κόμας δότω τάφῳ. 

ἄγγελλε δ᾽ ὡς ὕλωλ᾽ ὑπ᾽ ᾿Ζργείας τινὸς 
, 3 N N c aw , " γυναικός, ἀμφὶ βωμὸν ἁγνισϑεὶς φόνῳ. τοῦ 

καὶ μὴ προδῶς μου τὴν κασιγνήτην ποτέ, 

ἔρημα κήδη καὶ δόμους ὁρῶν πατρός. 

καὶ χαῖρ᾽ ἐμῶν γὰρ φίλτατον σ᾽ ηὗρον φίλων, 
ὦ συγκυναγὲ καὶ συνεκτραφεὶς ἐμοί, 
ὦ πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχϑη κακῶν. τι0 
ἡμᾶς δ᾽ ὁ Φοῖβος μάντις ὧν ἐψεύσατο" 

080 φοβούμενον] fort. πεφευγότα 687 ἐμέ] Porson, κακά LP 
687 φόνει P, φώνει p 689 κέπονείδιστον L P, κἀπονείδιστον | 
690 τοῦτ᾽ Markland 691 ἔμ᾽ in ras. scr. P vel p 692 λιπεῖν] 

Jadham (λείπειν Monk), fiia 1, (superscr. L vel 1), λύσειν P 
694 δυσεβῆ P, Óvccspij p 696 fort. κτήσαι᾽ ἄν 697 γένοιτ᾽ | fort. 
κεχλῇτ᾽ 698 πατρώιος LP, πατρῷος ἰ 1709 μοι] μου Monk 
108 εὗρον LP 710 ἐνεγκὼν P, sed ἐνεγ in ras. ser. p 
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τέχνην δὲ ϑέμενος ὡς προσώταϑ' Ἑλλάδος 
ἀπήλασ᾽ αἰδοῖ τῶν πάρος μαντευμάτων. 
(4 , 2 JEN * 2 Ν M Mu 4 

ᾧ πάντ᾽ ἐγὼ δοὺς τἀμὰ καὶ πεισϑεὶς λόγοις. 

- - σι μητέρα κατακτὰς αὐτὸς ἀνταπόλλυμαι. 

ΠΥ͂. ἔσται τάφος σοι. καὶ κασιγνήτης λέχος 

οὐκ ἂν προδοίην, ὦ τάλας, ἐπεί σ᾽ ἐγὼ 
ϑανόντα μᾶλλον ἢ βλέπον ϑ᾽ ἕξω φίλον. 

ἀτὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ σ᾽ οὐ διέφϑορέν γέ πῶ 

μάντευμα. καίτοι γ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας φόνου. 120 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἔστιν ἣ λίαν δυσπραξία 
λίαν διδοῦσα μεταβολάς, ὅταν τύχῃ. 

OP. σίγα: τὰ Φοίβου δ᾽ οὐδὲν ὠφελεῖ μ᾽ ἔπη; 

γυνὴ γὰρ ἥδε δωμάτων ἔξω περᾷ. 

ISIT'ENEIA. 

ἀπέλϑεϑ'᾽ ὑμεῖς xol παρευτρεπίζετε «1 τῷ σι 

τἄνδον μολόντες τοῖς ἐφεστῶσι σφαγῇ. 

δέλτου μὲν αἵδε πολύϑυροι διαπτυχαί. 
ξένοι, πάρεισιν" ἃ δ᾽ ἐπὶ τοῖσδε βούλομαι. 
ἀκούσατ᾽" οὐδεὶς αὑτὸς ἐν πόνοις τ΄ ἀνὴρ 
ὅταν τε πρὸς τὸ ϑάρσος ἔκ φόβου πέσῃ. 

ἐγὼ δὲ ταρβῶ μὴ ἀπονοστήσας χϑονὸς 

ϑῆται παρ᾽ οὐδὲν τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς 

ὁ τήνδε μέλλων δέλτον εἰς "Agyoa φέρειν. 

ΟΡ, τί δῆτα βούλει; τίνος ἀμηχανεῖς πέρι; 

ΙΦ. ὅρκον δότω μοι τάσδε πορϑμεύσειν γραφάς 

[πρὸς "4oyoe, οἷσι βούλομαι πέμψαι φίλων]. 
ΟΡ, ἢ κἀντιδώσεις τῷδε τοὺς αὐτοὺς λόγους; 

IO. τί χρῆμα δράσειν ἢ τί μὴ δράσειν; λέγε. 

ΟΡ, ἐκ γῆς ἀφήσειν μὴ ϑανόντα βαρβάρου. 

Id. δίκαιον εἶπας" πῶς γὰρ ἀγγείλειεν ἄν; 740 

-1 - ς 

“1 

713 ἀπήλασ᾽] Heath, ἀπήλασεν LP 114 ὦ ΤΡ ὧ!] "18 ἕξω] 
fort. ἄξω 119 σ᾽ οὐ διέφϑορέν γέ] Nauck, γ᾽ οὐ διέφϑορέν (διέφϑει- 
ρέν P) μέ πω LP, γ᾽ οὐ διέφϑορέν σέ πω in apographis 120 delet 
Herwerden 1217 πολύϑυροι] Aristot. Rhet. III 6, πολύϑρηνοι LP 
128 ξένοι] rec. liber, ξένοις ΖΡ 129 αὑτὸς] Valekenaer, αὐτὸς LP | 
v om. LP, add. Koechly 1731 ᾽πονοστήσας P 133 ὅταν δὲ P, ὃ 

τάνδε p 136 delevit Badham 788 δράσσειν bis P 140 δίκαιον) 
fort. ἀχρεῖον 
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OP. 4j καὶ τύραννος ταῦτα συγχωρήσεται; 
ΙΦ. ναί. 

πείσω σφε, καὐτὴ ναὸς ἐσβήσω σκάφος. 

OP. ὄμνυ᾽ σὺ δ᾽ ἔξαρχ᾽ ὅρκον ὅστις εὐσεβής. 
ΙΦ. δώσεις, λέγειν χρή, τήνδε τοῖς ἐμοῖς φίλοιο. 

IIY. τοῖς σοῖς φίλοισι γράμματ᾽ ἀποδώσω τάδε. 1745 

IO. κἀγὼ σὲ σώσω κυανέας ἔξω πέτρας. 
ΠΥ͂. τίν᾽ οὖν ἐπόμνυς τοισίδ᾽ ὅρκιον ϑεῶν; 
IO. Ἄρτεμιν. ἐν ἧσπερ δώμασιν τιμὰς ἔχω. 
IIT. ἐγὼ δ᾽ ἄνακτά γ᾽ οὐρανοῦ, σεμνὸν Za. 
IO. εἰ δ᾽ ἐκλιπὼν τὸν ὅρκον ἀδικοίης ἐμέ; 150 

ΠΎ. ἄνοστος εἴην" τί δὲ σύ, μὴ σώσασά us; 
IO. μήποτε κατ᾽ άργος ζῶσ᾽ ἴχνος ϑείην ποδύς. 

IIT. ἄκουε δή νυν ὃν παρήλθομεν λόγον. 

IQ. ἀλλ᾽ οὔτις ἔστ᾽ ἄκαιρος, ἢν καλῶς ἔχῃ. 
IIT. ἐξαίρετόν μοι δὸς τόδ᾽. ijv τι ναῦς πάϑῃ. τοῦ 

χὴ δέλτος ἐν κλύδωνι χρημάτων μέτα 

ἀφανὴς γένηται, σῶμα δ᾽ ἐχσώσω μόνον, 
τὸν ὕρχον εἶναι τόνδε μηκέτ᾽ ἔμπεδον. 

ID. ἀλλ᾽ oic0' ὃ δράσω; πολλὰ γὰρ πολλῶν κυρεῖ" 
τἀνόντα κἀντεταλμέν᾽ ἐν δέλτου πτυχαῖς 160 
λόγῳ φράσω σοι πάντ᾽ ἀναγγεῖλαι φίλοις. 

ἐν ἀσφαλεῖ γάρ᾽ ἣν μὲν ἐκσώσῃς γραφήν. 

αὕτη φράσει σιγῶσα τἀγγεγραμμένα" 

ἣν δ᾽ ἐν ϑαλάσσῃ γράμματ᾽ ἀφανισϑῆῇ τάδε, 

749 ναί supra v. ser. /, sed cum eadem manus sequens z in magna 

rasura scripserit, apparet, ναί primitus in versu scriptum fuisse ut in 
P, attamen delendum videtur (deest in apogr. Paris.) | εἰσβήσω P, sed 
p ex aha litera (9 vel potius literis qo coniunctis) correctum, fort. 
ἐμβήσω (cfr. Cycl. 467) vel ἐσφρήσω 144 δώσεις} Lindau, δώσω LP 

745—855 OP. pro IIT. P 140 κἀγώ es corr. ex χἀγὼ σὲ P — 147 τοι- 
cíó | Markland, τοῖσιν LP 148—59 lineolae praefixae im ἢ), 
148 οἴσπερ δώμασι P, ἧσπερ δώμασιν p 749 fort. ἄνακτος οὐρανοῦ 
σέβας zug 159 ποτὲ mut. in ποδός L 153 δή vvv] Scalger, δὴ 
νῦν LP 154 οὔτις ἔστ᾽ ἄκαιρος] Bothe, αὖτις ἔσται καινός LP 

156 χρημάτων] γραμμάτων Markland — 758 ἐμποδών A.E.Housman 
160 κἀντεταλμέν᾽] scripsi, κἀγγεγραμμέν᾽ LP 761 ἀναγγεῖλαι LP, 
ἀναγγεῖλαν l, ἀπαγγεῖλαι Elmsley 762 εἰ... ἐκσώσεις mut. in ἣν . . 
ἐχσώσης P vel p — 763 αὐτὴ in multis editionibus τ04 ἀφανισθῇ P, 
sed i add. p 
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τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί. 165 

IIT. καλῶς ἔλεξας τῶν τε σῶν ἐμοῦ 9' ὕπερ. 

σήμαινε δ᾽ ᾧ χρὴ τάσδ᾽ ἐπιστολὰς φέρειν 
πρὺς "4oyoe Ó τι τὲ χρὴ κλύοντα σοῦ λέγειν. 

IO. ἄγγελλ᾽ Ὀρέστῃ, παιδὶ τἀγαμέμνονος" 

ἡ ᾽ν Αὐλίδι σφαγεῖσ᾽ ἐπιστέλλει τάδε 110 

ξῶσ᾽ ᾿Ιφιγένεια. τοῖς ἐκεῖ δ᾽ οὐ ξῶσ᾽ ἔτι. 

ΟΡ ποῦ δ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη; κατϑανοῦσ᾽ ἥκει πάλιν; 

ΙΦ. ἥδ᾽ ἣν ὁρᾷς σύ" μὴ λόγων ἔκπλησσέ με. 
κόμισαί μ᾽’ ἐς "Ἧ4ργος, ὦ σύναιμε., πρὶν ϑανεῖν, 

ἐκ βαρβάρου γῆς καὶ μετάστησον ϑεᾶς 

σφαγίων, ἐφ᾽ οἷσι ξενοφόνους τιμὰς ἔχω. 

OP. Πυλάδη, τί λέξω; ποῦ ποτ᾽ ὄνϑ' ηὑρήμεϑα:; 
IO. ἢ σοῖς ἀραία δώμασιν γενήσομαι. 

Ὀρέσϑ'. ἵν᾿ αὖϑις ὄνομα δὶς κλύων μάϑης. 
ΠΥ͂. ὦ ϑεοί. IO. τί τοὺς ϑεοὺς ἀνακαλεῖς ἐν τοῖς ἐμοῖς; 180 

IIT. οὐδέν᾽ πέραινε δ᾽. ἐξέβην γὰρ ἄλλοσε. 
[τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. 

IO. λέγ᾽ οὕνεκ᾽ ἔλαφον ἀντιδοῦσά μου ϑεὰ 
"άρτεμις ἔσωσέ uw, ἣν ἔϑυσ᾽ ἐμὸς πατήρ. 
δοκῶν ἐς ἡμᾶς ὀξὺ φάσγανον βαλεῖν, 

ἐς τήνδε δ᾽ duc. αἷαν. αἵδ᾽ ἐπιστολαί, 

«. oo Qr 

τάδ᾽ ἐστὶ τάν δέλτοισιν ἐγγεγραμμένα. 

ΠΥ. ὦ ῥαδίοις ὕρχοισι περιβαλοῦσά με, 
κάλλιστα δ᾽ ὀμόσασ᾽, οὐ πολὺν σχήσω χρόνον. 
τὸν δ᾽ ὕρκον ὃν κατώμοσ᾽ ἐμπεδώσομεν,. 190 

ἰδού. φέρω σοι δέλτον ἀποδίδωμί τε. 

Ὀρέστα, τῆσδε σῆς κασιγνήτης πάρα. 

OP. δέχομαι" παρεὶς δὲ γραμμάτων διαπτυχὰς 

765 ἐμοί] ὁμοῦ Badham 166 τε σῶν] M. Haupt, ϑεῶν LP 
161 χρὴ] fort. δεῖ 169 τῶ ᾿γαμέμνονος LP 1710 x v (eraso &) .L 
fort. σφαχϑεῖο᾽ 133 λόγων] Seidler, λόγοις 1, P | ἔπλησσε P, ἔκπλησσε 
p 116 Ésvoxróvove P {τι εὑρήμεϑα LP 1418 σοὺς P, σοῖς p | 

δώμασι LP, δώμασιν lp (19 et à 9soí 180 Pyladi tribuunt LL P, 

zvÀ ante 719 erasit et ante 780 posuit | | ὀρέστα L, ὀρέστ᾽ lP | αὖτις 

qp 182 ἐρωτῶσ᾽ P, ἐρωτῶν σ᾽ p. Versum deleverunt Dindorf et 

Monk 84 dorsu P, ἄρτεμις » 186 ᾧκησ᾽ LP, wc p 181 τάδ᾽] 

ταῦτ᾽ Plut. Mor. 182 E | ἐστὶ τάν Plut, ἐστιν ἐν LP 189 óuóccc 

LP, ας super ασ᾽ scr. 0 

Euripides, Iphigenia Taurica. 3 
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τὴν ἡδονὴν πρῶτ᾽ οὐ λόγοις αἱρήσομαι. 

ὦ φιλτάτη μοι σύγγον᾽. ἐκπεπληγμένος 795 

ὅμως δὲ πιστῷ περιβαλὼν βραχίονι 

ἐς τέρψιν εἶμι, πυϑόμενος ϑαυμάστ᾽ ἐμοί. 
ΧΟ.  &év', οὐ δικαίως τῆς ϑεοῦ τὴν πρόσπολον 

χραίνεις ἀϑίκτοις περιβαλὼν πέπλοις χέρα. 

OP. à συγκασιγνήτη τε κἀκ ταὐτοῦ πατρὸς 800 
᾿“γαμέμνονος γεγῶσα, μή μ’ ἀποστρέφου, 
ἔχουσ᾽ ἀδελφόν, οὐ δοκοῦσ᾽ ἕξειν ποτέ. ᾿ 

IO. ἐγώ σ᾽ ἀδελφὸν τὸν ἐμόν; οὐ παύσῃ λέγων; 
τὸ δ᾽ "4oyoe αὐτοῦ μεστὸν 4j τε Ναυπλία. 

OP. οὐκ ἔστ᾽ ἐκεῖ σός, ὦ τάλαινα, σύγγονοςο. 80ῦ 

IO. ἀλλ᾽ d Λάκαινα Τυνδαρίς σ᾽ ἐγείνατο; 

OP.  lléAomóg γε παιδὶ παιδός, οὗ ᾿χπέφυκ᾽ ἐγώ. 
IO. τί φής; ἔχεις τι τῶνδέ μοι τεχμήριον; 

ΟΡ. ἔχω" πατρῴων ἐκ δόμων τι πυνϑάνου. 
ΙΦ. οὐκοῦν λέγειν μὲν χρὴ o£, μανϑάνειν δ᾽ ἐμέ. 810 

ΟΡ. λέγοιμ᾽ ἄν, ἀκοῇ πρῶτον ᾿Ηλέκτρας τάδε" 

᾿τρέως Θυέστου τ᾽ οἶσϑα γενομένην ἔριν; 
Id. ἤκουσ᾽, ἃ χρυσῆς ἀρνὸς ἦν νείκη πέρι. 
OP. ταῦτ᾽ οὖν ὑφήνασ᾽ οἶσϑ' ἐν εὐπήνοις ὑφαῖςρ: 
IO. ὦ φίλτατ᾽. ἐγγὺς τῶν ἐμῶν χρίμπτῃ φρενῶν. 815 

OP. εἰκώ τ᾽ ἐν (Grote ἡλίου μετάστασιν; 

IO. ὅὕφηνα καὶ τόδ᾽ εἶδος εὐμίτοις πλοκαῖρ. 

OP. καὶ λούτρ᾽ ἐς Αὐλιν μητρὸς ἀνεδέξω πάρα: 
IO. οἶδ᾽" οὐ γὰρ ὁ γάμος ἐσϑλὸς Ov μ᾽ ἀφείλετο. 
ΟΡ. τί γάρ; κόμας σὰς μητρὶ δοῦσα σῇ φέρειν; 820 

195 ἐχπεπληγμένος LL (ita scr. ut facile ἐκπεπληγμένη legi possit), 
ἐχπεπληγμένη mut. in ἐκπεπληγμένος P — 196 σὲ πιστῷ] Madvig, ἀπιστῶ 
LP, σ᾽ ἀπίστῳ Markland — 79v ϑαυμαστά μοι Herwerden 1798 ΧΟ] 
Iob. Monk | ξέν᾽] Elmsley, ξεῖν᾽ LP 800 συκασιγνήτη P, y super x 
scr. p 806 7] Monk, ἡ LP $807 γε] Seidler, τε LP οὗ ^wxégvx ] 
Elmsley (οὗ πέφυκ᾽ Seidler) ἐκπέφυκ᾽ ΠΡ 808 τῶνδ᾽ ἐμοὶ LP 
809 τί L 810 μαϑάνειν P 811 delet Monk | ἀκοῇ] Reiske, ἄκουε 
LP | ἠλέκτρᾳ LL, ας superscr. L vel 1, ἠλέχκτρα P 812 οἶσϑα]) ed. 
Brubachiana, οἶδα LP 5818 ἤκουσ᾽ ἃ] Mekler, ἤκουσα LP | ἦν. νείκη] 
Mekler et Radermacher, ἡνίκ᾽ ἦν LP 815 χρίμπτῃ] scripsi, κάμπτῃ 
LP, κάμπτεις Blomfield 818 sq. suspecti 819 ad ἀφείλετο superscr. 
τοῦτο, τὸ μὴ εἰδέναι 1 
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OP. ἃ δ᾽ εἶδον αὐτός. τάδε φράσω τεχμήρια" 

Πέλοπος παλαιὰν ἐν δόμοις λόγχην πατρός, 

ἣν χερσὶ πάλλων παρϑένον Π|ισάτιδα 

τῷ ct ἐχτήσαϑ' ᾿Ιπποδάμειαν, Οἰνόμαον κτανών, 8: 

ἐν παρϑενῶσι τοῖσι σοῖς κεκρυμμένην. 

IO. ὦ φίλτατ᾽, οὐδὲν ἄλλο, φίλτατος γὰρ εἶ, 
ἔχω 6', Ὀρέστα, τηλύγετον 

χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος 
᾿4ργόϑεν, ὦ φίλος. 830 

OP. κἀγώ σὲ τὴν ϑανοῦσαν, ὡς δοξάζεται. 

κατὰ δὲ δάκρυ, κατὰ δὲ γόος ἅμα χαρᾷ 
τὸ σὸν νοτίζει βλέφαρον, ὡσαύτως δ᾽ ἐμόν. 

IO. τὸ δέ τι βρέφος ἔλιπον ἀγκάλαι- 

σι νεαρὸν τροφοῦ νεαρὸν ἕν δόμοις. 835 

ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ἐμοῦ 
ψυχά, τί φῶ; ϑαυμάτων πέρα καὶ λόγου 
πρόσω τάδ᾽ ἐπέβα. 840 

OP. τὸ λοιπὸν εὐτυχοῖμεν ἀλλήλων μέτα. 
IO. ἄτοπον ἡδονὰν ἔλαβον. ὦ φίλαι" 

δέδοικα δ᾽ ἐκ χερῶν μὲ μὴ πρὸς αἰϑέρα 
ἀμπτάμενος φύγῃ" 

ἰὼ Κυκλωπὶς ἑστία, ἰὼ πατρίς, 845 

Μυκήνα φίλα, 

χάριν ἔχω ζόας. χάριν ἔχω voogóe, 

ὅτε μοι συνομαίμονα τόνδε δόμοις 

ἐξεϑρέψω φάος. 

824 χερσὶ v post L eraso P | πισσάτιδι LP 826 ἐπαρϑε- 
γνῶσι P, ἐν παρϑενῶσι p 828 τηλύγετον fort. versui 834 reddendum 

829 fort. πατρίας 832 δάκρυ] δάκρυα δάκρυα Ald., unde δάκρυ᾽ 
ἀδάκρυα Musgrave | κατὰ γόος Seidler 834 τὸν ἔτι Bergk, ἔλιπον 
ἔλιπον Fix, fort. τηλύγετον (ex v. 828) βρέφος σ᾽ ἔλιπον 8980 sq. εὐτυχὼν 
LP, εὐτυχῶν p | ψυχᾷ τί φῶ; L, ψυχὰ OP. τί φῶ; IG. P| ὦ.. φῶ! 
fort. ὦ ϑυμὲ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν, τί φῶ: 840 τάδ᾽ ἐπέβα 
πρόσω Weil| ἀπέβα Reiske 842 qÓov*, scripto super v compendio 
ἂν sed ita ut ἧς legi possit L, ἡδονῆς P, ἁδονὰν Dindorf 843 £x 
P, sed x superscr. P vel p, eraso ante x fort. y 845 io LL, sed : 
erasum, ὦ P| Κυκλωπὶς ἑστία] Hermann, κυκλωπίδες ἑστίαι LP | ἰὼ L, 
sed ὁ erasum, ὦ P 847 ξόας] Blomfield, £oàc LP 848 δόμοισιν 
Seidler 
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OP. γένει uiv εὐτυχοῦμεν, ἐς δὲ συμφοράς. 850 
ὦ σύγγον᾽, ἡμῶν δυστυχὴς ἔφυ βίος. 

Id. ἐγὼ μέλεος οἵδ᾽, ὅτε φάσγανον 
δέρα 'gijxé μοι μελεόφρων πατήρ. 

OP. οἴμοι. δοκῶ γὰρ οὐ παρών σ᾽ ὁρᾶν ἐκεῖ. 855 

IO. ἀνυμέναιος, ὦ σύγγον᾽. AyuAAÉoS 
ἐς κλισίαν λέκτρων 
δολίαν ὅτ᾽ ἀγόμαν᾽ 

παρὰ δὲ βωμὸν ἦν δάκρυα καὶ γόοι. 800 

φεῦ φεῦ χερνίβων ἐκεῖ. 

ΟΡ, ὄὥμωξα κἀγὼ τόλμαν ἣν ἔτλη πατήρ. 
IO. ἀπάτορα πατέρα, πότμον (ἄποτμονΣ ἔλαχον. 

ἄλλα δ᾽ ἐξ ἄλλων κυρεῖ 865 

OP. εἰ σόν γ᾽ ἀδελφόν, ὦ τάλαιν᾽, ἀπώλεσας. 
1Φ. δαίμονος τύχα τινός. 

ὦ μελέα δεινᾶς τόλμας. δείν᾽ ἔτλαν 
δείν᾽ ἔτλαν, ὥμοι σύγγονε. παρὰ δ᾽ ὀλίγον 810 
ἀπέφυγες ὄλεϑρον ἀνόσιον ἐξ ἐμᾶν 

δαϊχϑεὶς χερῶν. 

& δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς τίς τελευτά; 

τίς τύχα μοι συγκυρήσει: 

τίνα GOL πόρον εὑρομένα 875 

πάλιν ἀπὸ πελέκεως. ἀπὸ φόνου πέμψω 

πατρίδ᾽ ἐς ᾿Ζργείαν, 

πρὶν ἐπὶ ξίφος αἵματι σῷ 880 

πελάσαι; τόδε τόδε σόν, ὦ μελέα ψυχά, 

852 fort. ἐγὼ (uiv) 854 δέρα LP, ἢ super α scr. p | 'gíjxs] 
Elmsley, 9s LP|ux*.L, or super u scr. vel reser. |. 855 παρώ L, 

v infrà o add. L vel | 856 ὦ om. LP, add. Seidler 857 λέκων L P, 
λέχτρων l, λύκων» — 858sq. δόλι' ὅτ᾽ ἀγόμαν Hermann, δόλιον ἀγόμαν Har- 
tung (δόλιον ὅτ᾽ Dindorf) | £c κλισίαν ἄλεχτρον δόλι ἀγόμαν Wfg. Bauer 

861 OP., 862 ΙΦ., 860 ΟΡ, 869 ante δείν᾽ IO. LP, correxit Tyr- 
whitt, nisi quod 867 Oresti continuavit, quem versum Iphigeniae dedit 
Seidler 861 fort. ἐκεῖ (gowviov) 864 ἀπάτορα πατέρα, πότμον 
ἄποτμον) Hartung (πατέρ᾽ ἀπάτορα τὸν ἐμὸν ἔλαχον coniecerat anony- 
mus), ἀπάτορ᾽ ἀπάτορα πότμον LP 801 versui 865 subiungit Monk | 
τέχνᾳ τινός Herwerden, fort. συναλλαγᾷ 871 ἀπέφυγες] ed. Bruba- 
chiana, &ug£gvyse L.P 813 αὐτοῖς) Bothe, αὐτοῖσι. LP 874 συγ- 
xvonos] Bothe, συγχωρήσει LP — 816 πελέκεως) Reiske, πόλεως LP 
881 παλαῖσαι P, πελάσσαι Nauck. Alterum τόδε delet Seidler 
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χρέος ἀνευρίσκειν. 

πότερον κατὰ χέρσον, οὐχὶ ναΐ, 

ἀλλὰ ποδῶν ῥιπᾷ; 885 

ϑανάτῳ πελάσεις ἄρα βάρβαρα φῦλα 

καὶ δι᾿ ὁδοὺς ἀνόδους στείχων" διὰ κυανέας μὴν 

στενοπόρου πέτρας μακρὰ κέλευϑα va- 890 

ἴοισιν δρασμοῖς. 
, , 

τάλαινα, τάλαινα. 

τίς ἄρ᾽ οὖν, τάλαν, ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἢ 895 
τί τῶν ἀδοχήτων 

, LÀ 2 , πόρον ἄπορον ἐξανύσας 

δυοῖν τοῖν μόνοιν ᾿Ζ“τρείδαιν φανεῖ 

κακῶν ἔκλυσιν; 

ΧΟ. ἐν τοῖσι ϑαυμαστοῖσι καὶ μύϑων πέρα 900 
τάδ᾽ εἶδον αὐτὴ κοὐ κλύουσ᾽ ἀπαγγελῶ. 

IIT. τὸ μὲν φίλους ἐλϑόντας εἰς ὄψιν φίλων. 

Ὀρέστα, χειρῶν περιβολὰς εἰκὸς λαβεῖν" 
λήξαντα δ᾽ οἴκτων κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐλϑεῖν χρεών, 

ὕπως τὸ κλεινὸν ὄμμα τῆς σωτηρίας 905 

λαβόντες ix γῆς βησόμεσϑα βαρβάρου. 

σοφῶν γὰρ ἀνδρῶν ταῦτα, μὴ ᾿κβάντας τύχης. 
καιρὸν λαβόντας. ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν. 

ΟΡ. καλῶς ἔλεξας" τῇ τύχῃ δ᾽ οἶμαι μέλευν 

τοῦδε ξὺν ἡμῖν" qv δέ τις πρόϑυμος rm, 910 

σϑένειν τὸ ϑεῖον μᾶλλον εἰκότως ἔχει. 
Id. οὐδέν uw ἐπίσχῃ γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσῃ λόγου 

886 ἄρα] ἀνὰ Markland 881 δι᾽ ὁδοὺς} Reiske, διόδους ΤΡ 
890 κέλευϑα L, ὃϑὰα erasit et super sv scr. ὦ 891 ναΐοισιν} Seidler, 
ναίοισι LP 892 τάλενα τάλαινα P, corr. p 895 ἄρ᾽] Markland, 
àv LP | τάλαν] Badham, τάδ᾽ à» LP 895 sqq. fort. τίς ἀρ᾽ οὖν, 

, EJ -* ^ m" » 39 , , e - Ἂς , 

τάλαιν᾽, ἢ ϑεὸς ἡ βροτῶν ἀπόρων πόρον xvi. (deletis verbis τάλαινα 
τάλαινα 892) 897 πόρον εὔπορον vel ἀπόρων πόρον Hermann 
898 post ἀτρείδαιν rasura quinque fere literarum, φανεῖ versui sequenti 
addidit /, om. P 901 κοὐ] L. Dindorf, καὶ LP 902 IIT. om. 
LP, addidit Heath 905 ὄμμα apogr. Paris., ὄνομα LP 906 fm- 
σόμεϑα P, βησόμεσϑα p 908 fort. καιρόν τ᾽ ἀφέντας (quod etiam 
Maehly proposuit) ἡδονῆς ἀπαμπλακεῖν 909 μέλειν (fuerat μέλλειν) 
J.P . 910 eov DLP, tov tic] s erasum in. P 912 ἀποστήσει P 
οὐ δεῖ μ᾽ ἐπισχεῖν οὐδ᾽ ἀποστῆσαι Kvicala (οὐδ᾽ ἀποστήσεις Weil, malim 
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πρῶτον πυϑέσϑαι τίνα ποτ᾽ ᾿Πλέκτρα πότμον 
εἴληχε βιότου φίλα γὰρ ἔσται πάντ᾽ ἐμοί. 

ΟΡ. τῷδε ξυνοικεῖ βίον ἔχουσ᾽ εὐδαίμονα. 915 

Id. οὗτος δὲ ποδαπὸς xol τίνος πέφυκε παῖς: 

OP. Στρόφιος ὃ Φωκεὺς τοῦδε κλήξεται πατήρ. 
Io. ὅδ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿άτρέως ϑυγατρός., ὁμογενὴς ἐμός; 
OP. ἀνεψιός γε, μόνος ἐμοὶ σαφὴς φίλος. 

IO. οὐκ ἦν τόϑ' οὗτος ὅτε πατὴρ ἔκτεινέ με. 920 
OP. οὐκ qv' χρόνον γὰρ Στρύφιος ἦν ἄπαις τινά. 
IO. χαῖρ᾽ ὦ πόσις μοι τῆς ἐμῆς ὁμοσπόρου. 
OP. κἀμός γε σωτήρ, οὐχὶ συγγενὴς μόνον. 

IO. τὰ δεινὰ δ᾽ ἔργα πῶς ἔτλης μητρὸς πέρι; 

ΟΡ. σιγῶμεν αὐτά" πατρὶ τιμωρῶν ἐμῷ. 925 

IO. 4$ δ᾽ αἰτία τίς &v9' ὅτου κτείνει πόσιν; 

OP. ἔα τὰ μητρός" οὐδὲ σοὶ κλύειν καλόν. 
IO. σιγῶ: τὸ δ᾽ "Agyos πρὸς σὲ νῦν ἀποβλέπει; 
OP. Μενέλαος ἄρχει" φυγάδες ἐσμὲν ἐκ πάτρας. 

Id. οὔ που νοσοῦντας ϑεῖος ὕβρισεν δόμους; 980 

OP. οὔκ, ἀλλ᾿ Ἐρινύων δεῖμά μ᾽ ἐκβάλλει χϑονός. 
IO. ταῦτ᾽ ἀρ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς κἀνθάδ᾽ ἠγγέλϑης μανείς; 
OP. ὄὥφϑημεν οὐ νῦν πρῶτον ὄντες ἄϑλιοι. 

IO. ἔγνωκα, μητρός σ᾽ οὕνεκ᾽ ἠλάστρουν ϑεαί. 

OP. ὥσϑ᾽ αἱματηρὰ στόμι᾽ ἐπεμβαλεῖν ἐμοί. 935 
IO. τί γάρ ποτ᾽ ἐς γῆν τήνδ᾽ ἐπόρϑμευσας πόδα: 
OP. Φοίβου κελευσϑεὶς ϑεσφάτοις ἀφικόμην. 

IO. τί χρῆμα δρᾶσαι; ῥητὸν ἢ σιγώμενον;: 

OP. λέγοιμ᾽ ἄν" ἀρχαὶ δ᾽ αἵδε μοι πολλῶν πόνων. 

μηδ᾽ ἀποστήσῃς), οὐδέν μ᾽, ἐπίσχες, τοῦδ᾽ ἀποστήσει Enger, οὐδέν μ᾽, 
ἐπίστω, τοῦδ᾽ ἀποστήσει. Glocl 913 πυϑέσϑαι L, τι ϑέσϑαι P 
914 fort. φίλα δὲ τἀμὰ πάντ᾽ 918 ϑυγατρός) παιδός Elmsley 
918—939 lineolae praefixae in P 928 τὸ δ᾽] τί à; Orelli — 930 οὔ 
zov LP, που in zc mut. |, ἧπον p et in marg. 0 | ὕβρισε LP, ὕβρι- 

esv lp 931 ἐριννύων P, ᾿Ερινῦν Dindorf 932 ἄρ᾽ LP, ἀρ | | 
ἠγγέλϑης] Porsono auctore Elmsley, ἠγγέλης LP 932 sq. post 935 
collocat Monk 934 σ᾽ om. LP, add. Markland | εἴνεκ᾽ scribendum, 
nisi potius κύνες pro ϑεαί poni debet. (Cfr. El. 1342, Aesch. Cho. 923, - 
1052. 935 ὥστ᾽ P, oc? p | αἱματηρὰ στόμιά γ᾽ ἐμβαλεῖν Elmsley, 
fort. αἱματηρὸν πνεῦμ᾽ ἐπεμβάλλειν (cfr. Aesch. Eum. 137) — 937 κεέλευ- 
Peg P, κελευσϑεὶξσ p ῷὶ 938 δρᾶσαι] Elmsley, δράσειν .L.P 
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ἐπεὶ τὰ μητρὺς ταῦϑ'᾽ ὃ σιγῶμεν κακὰ 940 
ἐς χεῖρας 71496, μεταδρομαῖς ᾿Ερινύων 
ἠλαυνόμεσϑα φυγάδες ἐμμανῆ πόδα, 

ἔστ᾽ εἰς ᾽άϑήνας δή μ᾽ ἔπεμψε Μοξίας, 

δύώκην παρασχεῖν ταῖς ἀνωνύμοις ϑεαῖς. 

ἔστιν γὰρ ὁσία ψῆφος. ἣν ρει ποτὲ 945 

Ζεὺς εἴσατ᾽ ἔκ του δὴ χερῶν μιάσματος. 

ἐλϑὼν δ᾽ ἐχεῖσε, πρῶτα μέν μ᾽ οὐδεὶς ξένων 
ἑκὼν ἐδέξαϑ᾽, ὡς ϑεοῖς στυγούμενον᾽ 

oU δ᾽ ἔσχον αἰδῶ, ξένια μονοτράπεξά μοι 
παρέσχον, οἴκων ὄντες ἐν ταὐτῷ στέγει, 950 

σιγῇ δ᾽ ἐτεκτήναντ᾽ ἀπόφϑεγκτόν μ᾽, ὕπως 
δαιτὸς γενοίμην πώματός τ᾽ αὐτῶν δίχα, 
ἐς δ᾽ ἄγγος ἴδιον ἴσον ἅπασι βακχχίου 
μέτρημα πληρώσαντες εἶχον ἡδονήν. 
9. , ' , 2 2e; 

κἀγὼ ᾿ξελέγξαι μὲν ξένους οὐκ ἠξίουν, 955 

ijAyovv δὲ σιγῇ x&Óóxovv οὐκ εἰδέναι. 

μεταστενάζων, οὕνεκ᾽ 1) μητρὸς φονεύς. 

κλύω δ᾽ ᾿4ϑηναίοισι τἀμὰ δυστυχῆ 
τελετὴν γενέσϑαι, κἄτι τὸν νόμον μένειν, 

χοῆρες ἄγγος Παλλάδος τιμᾶν λεών. 900 

ὡς δ᾽ εἰς "ἄρειον óy9ov ἧκον, ἐς δίκην 
ἔστην, ἐγὼ μὲν ϑάτερον λαβὼν βάϑρον, 
τὸ δ᾽ ἄλλο πρέσβειρ᾽ ἥπερ ἦν ᾿Ερινύων. 

ΘΈΡΟΣ E 2 ΄ 2 er ' , 
εἰπὼν δ᾽ ἀκούσας 9 αἵματος μητρὸς πέρι, 

Φοῖβός μ᾽ ἔσωσε μαρτυρῶν, ἴσας δέ μοι 965 
ψήφους διηρίϑμησε llaAAkg OAÀÉvQ* 
νικῶν δ᾽ ἀπῆρα φόνια πειρατήρια. 

941 ἐριννύων LP 942 ἠλαυνόμεθϑα L, e add. L vel ! | ἐμμανῆ] 
Weil, ἔνϑεν μοι LP. Cfr. El. 1253 943 ἔστ᾽ sig .. δή μ᾽] Weil, 
εἰς vig .. δή y LP 945 ἔστι L, ἔστιν |P 947 ἐλθὼν LP, ὄντα 
super ὧν scr. in L m. recentissima, quae eadem in marg. scr. ὅρα | 
p^ om. LP, add. Barnes 950 στέγει} Aldina, τέγει 17, et vé in ras. 
seripto P 961 56. post 954 collocat F. G. Schoene 961 ἐτεχτήναντ᾽ 
L, ἐτεκτήνατ᾽ P | fort. ἀπόφϑογγον 952 αὐτῶν] Scaliger, αὐτοῦ LP 

955 κἀγὼ ᾿ξελέγξαι)] Markland, κἀγώγ᾽ ἐξελέγξαι LP 957 μετα- 
στενάξων] scripsi, μέγα στενάζων LP |7|Elmsley, ἦν LP 962 ἔστην] 
Elmsley, τ᾽ ἔστην LP | κάτερον P, ϑάτερον p 963 ἐριννύων LP 
964 δ΄ om. L P, add. Elmsley ^ 966 διηρίϑμησε L, διηρίϑμιξε P, unde 
διερρύϑμιξε Seidler 
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ὕσαι μὲν οὖν ἕζοντο πεισϑεῖσαι δίκῃ, 
ψῆφον παρ᾽ αὐτὴν ἱερὸν ὡρίσαντ᾽ ἔχειν" 
ὕσαι δ᾽ ᾿Ερινύων οὐκ ἐπείσϑησαν νόμῳ, 910 
δρόμοις ἀνιδρύτοισιν ἠλάστρουν μ᾽ ἀεί, 

ἕως ἐς ἁγνὸν ἦλϑον αὖ Φοίβου πέδον, 
καὶ πρόσϑεν ἀδύτων ἐκταϑείς, νῆστις βορᾶς, 

ἐπώμοσ᾽ αὐτοῦ βίον ἀπορρήξειν ϑανών, 
εἰ μή μὲ σώσει Φοῖβος, ὅς μ᾽ ἀπώλεσεν. 
ἐντεῦϑεν αὐδὴν τρίποδος ἐκ χρυσοῦ λακὼν 

Φοῖβός μ᾽ ἔπεμψε δεῦρο, διοπετὲς λαβεῖν 

ἄγαλμ᾽ ᾿4“ϑηνῶν τ᾽ ἐγκαϑιδρῦσαν χϑονί. 

ἀλλ᾽ ἥνπερ ἡμῖν ὥρισεν σωτηρίαν, 
σύμπραξον᾽ jv γὰρ ϑεᾶς κατάσχωμεν βρέτας. 980 

μανιῶν vs λήξω καὶ σὲ πολυκώπῳ σκάφει 

στείλας Μυκήναις ἐγκαταστήσω πάλιν. 

eo -l Qt 

ἀλλ᾽, ὦ quAQOsiG , ὦ κασίγνητον χάρα, 
σῶσον πατρῷον οἶκον, ἔκσωσον δ᾽ ἐμέ" 
ὡς τἄμ᾽ ὄλωλε πάντα καὶ τὰ Πελοπιδῶν, 985 

οὐράνιον εἰ μὴ ληψόμεσϑα ϑεᾶς βρέτας. 

ΧΟ. δεινή τις ὀργὴ δαιμόνων ἐπιζαρεῖ 

τὸ Ταντάλειον σπέρμα διὰ πόνων τ᾽ ἄγει. 

IO. τὸ μὲν πρόϑυμον, πρίν 6s δεῦρ᾽ ἐλϑεῖν, ἔχω 
"Agytu γενέσϑαι καὶ σέ, σύγγον᾽, εἰσιδεῖν, 990 

ϑέλω δ᾽ ἅπερ σύ, δέ v& μεταστῆσαι πόνων 

νοσοῦντά τ᾽ οἶκον, οὐχὶ τῷ κτανόντι μὲ 

ϑυμουμένη, πατρῶον ὀρϑῶσαι πάλιν" 

σφαγῆς vs γὰρ σῆς χεῖρ᾽ ἀπαλλάξαιμεν ἂν 

968 πεισϑεῖσαι, εἰ post z ex alia htera corr, 7), 970 ἐριννύων 
TP 971 ἀϊδρύτοισιν L. Dindorf 974 ἐπώμοσ᾽ L, sed sie ser. ut 
ἐπώμωσ᾽ legi possit, ἐπώμωσ᾽ P, ἐπώμοσ᾽ p | iov .. ϑανών]) πνεῦμ᾽ .. 
βίου (cfr. Or. 864, 'Tro. 756, Aesch. Pers. 510) F. Gu. Schmidt 910 λα- 
xov] Scaliger, λαβὼν LP 971 διοπετὲς ἴῃ διϊπετὲς corrigere voluisse 

videtur | 978 ἐγκαϑιδρύσαι LIP — 9Y9 ὥρισε LP, ὥρισεν | 980 qv] 
Seidler, ἂν LP 982 μυχήναις LL, sed v in ras. scr. ἰ, μυκήναι P, ς 
add. p 983 φίλεϊσ᾽ εἰ ex ἡ correcto P 984 δ᾽ ἐμέ] Seidler, δέ μὲ 
ΤΡ 986 ληψόμεϑα LP, ληψόμεσϑα p 987 ἐπιξαρεῖ]! Herwerden, 
ἐπέζεσε ΤΡ 988 ἄγει] Canter, ἀεί LP 990 ἐσιδεῖν LP, εἰσιδεῖν 
p. Versum delet Nauck 991 σέ... πόνων] Canter, σοι (cot P) .. 
πόνον LP (πόνων in apogr. | χτανόντι] Heath, χτανοῦντι LP 
993 πάλιν] Markland, ϑέλω LP. Post 993 nonnulla excidisse videntur 
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σώσαιμί τ᾽ οἴκους. τὴν ϑεὸν δ᾽ ὕπως λάϑω 995 

δέδοικα καὶ τύραννον, ἡνίκ᾽ ἂν κενὰς 

κρηπῖδας εὕρῃ λαΐνας ἀγάλματος. 

πῶς δ᾽ οὐ ϑανοῦμαι; τίς δ᾽ ἔνεστί μοι λόγος: 
3 2 ^ er - ἌΝ τα E ΄ 
ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἕν τι τοῦ ὁμοῦ γενήσεται. 
N , ᾽ 2 34-3 25729 3 , ^ ἄγαλμά τ᾽ οἴσεις κἄμ᾽ ἐπ΄ εὐπρύμνου νεὼς 1000 

ἄξεις, τὸ κινδύνευμα γίγνεται καλόν" 

τούτου δὲ χωρισϑεῖσ᾽ ἐγὼ uiv ὔλλυμαι, 
σὺ δ᾽ ἂν τὸ σαυτοῦ ϑέμενος εὖ νόστου τύχοις. 

οὐ μήν τι φεύγω γ᾽ οὐδέ μ᾽ εἰ ϑανεῖν χρεὼν 
2 σῶσαι τὰ σ᾽" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἀνὴρ μὲν ἐκ δόμων 1005 

ϑανὼν ποϑεινός. τὰ δὲ γυναικὸς ἀσϑενῆ. 

OP. οὐκ ἂν γενοίμην σοῦ τὲ καὶ μητρὸς φονεύς" 

ἅλις τὸ κείνης αἷμα" κοινόφρων δὲ σοὶ 

καὶ ζῆν ϑέλοιμ᾽ ἂν καὶ («vov λαχεῦν ἴσον. 
ἄξω δέ σ᾽, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω. 1010 

πρὺς οἶκον, ἢ σοῦ κατϑανὼν μενῶ μέτα. 
γνώμης δ᾽ ἄκουσον" εἰ πρόσαντες ἣν τόδε 
᾿Δρτέμιδι, πῶς ἂν Δοξίας ἐθέσπιδε 

κομίσαι w ἄγαλμα ϑεᾶς πόλισμα Παλλάδος 

καὶ σὸν πρόσωπον εἰσιδεῖν; ἅπαντα γὰρ 1015 

συνϑεὶς τάδ᾽ εἰς ἕν νόστον ἐλπίζω λαβεῖν. 

IO. πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ὥστε μήϑ' ἡμᾶς ϑανεῖν. 

λαβεῖν 9' ἃ BovAóusc9o; τῇδε γὰρ νοσεῖ 
νόστος πρὸς oixovg' ἥδε βούλευσις πάρα. 

OP.  àg ἂν τύραννον διολέσαι δυναίμεθ᾽ ἄν; 1020 

Id. δεινὸν τόδ᾽ εἶπας, ξενοφονεῖν ἐπήλυδας. 

995 τ᾿] Markland, δ᾽ LP 9906 δέδοικα] fort. οὐκ oióc 991 κρη- 
πίδας P, κρηπῖδας p 998 πῶς οὐ Badham 999 £v τι τοῦϑ'᾽ | fort. 
ἔσϑ᾽ ἡ ταῦϑ᾽ (ταῦϑ'᾽ iam Markland) 1000 ἀγάλματ᾽ οἴσεις P 
1001 γίνεται P 1002 τούτω δὲ χωρισϑέντ᾽ Weil 1005 σῶσαι τὰ 
σ᾽] Kirchhoff (σῶσαι iam Hartung), σώσασα σ᾽ LP 1000 γυναικῶν 
(ων compendio scr.) L, γυναικὸς P 1009 ζῶν Musgrave 1010 sq. 
delet Dindorf 1010 ἄξω δέ σ᾽ Canter, ἥξω δέ y LP | ἐνταυϑοῖ 
πέσω] fort. ἐκσωθϑῶ χϑονός 1011 εἴ σου 1, P, jj super εἴ scr. LL | κατ- 
Δϑανὼν cv in ras. scr. L 1014 πόλισμα] Elmsley, πόλισμ᾽ εἰς LP. 
Post 1014 lacunam esse monuit Kirchhoff 1017 ϑανεῖν L, wvevsiv 
P 1018 λαβεῖν L, λαϑεῖν P | νοσεῖ] Markland, νόει [LP 1019 ἥδε 
βούλευσις] Markland, ἡ δὲ βούλησις L.P 1020 ἄρ᾽ οὖν Markland 
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OP. ἀλλ᾽, εἰ σὲ σώσει κἀμέ, κινδυνευτέον. 
ΙΦ. οὐκ ἂν δύναιο, τὸ δὲ πρόϑυμον ἤνεσα. 

OP. τί δ᾽. εἴ μὲ ναῷ τῷδε κρύψειας λάϑρᾳ; 
[[Φ. ὡς δὴ σκότος λαβόντες ἐκσωϑεῖμεν ἄν; 1025 

OP. κλεπτῶν γὰρ ἡ νύξ, τῆς δ᾽ ἀληϑείας τὸ φῶς.] 

Id. εἴσ᾽ ἔνδον ἱεροφύλακες. οὺς οὐ λήσομεν. 
ΟΡ. οἴμοι. διερϑάρμεσϑα᾽ πῶς σωϑεῖμεν ἄν; 

ΙΦ. ἔχειν δοκῶ μοι καινὸν ἐξεύρημά τι. 

OP. ποῖόν τι; δόξης μετάδος. ὡς κἀγὼ μάϑω. 1080 

Id. ταῖς σαῖσι μανίαις χρήσομαι σοφίσμασι. 

OP. δειναὶ γὰρ oí γυναῖχες εὑρίσκειν τέχνας. 

Io. φονέα σὲ φήσω μητρὸς ἐξ "4oyovo μολεῖν. 
ΟΡ χρῆσαι κακοῖσι τοῖς ἐμοῖς. εἰ κερδανεῖς. 

IO. ὡς οὐ ϑέμις 66 λέξομεν ϑύειν Oed, 1035 

OP. τίν᾽ αἰτίαν ἔχονϑ'᾽ ; ὑποπτεύω τι γάρ. 
1o. οὐ καϑαρὸν ὄντα. τὸ δ᾽ ὅσιον δώσω φόβῳ. 

OP. τί δῆτα μᾶλλον ϑεᾶς ἄγαλμ᾽ ἁλίσκεται: 

IO. πόντου σὲ πηγαῖς ἁγνίσαι βουλήσομαι, 

OP.  év' ἐν δόμοισι βρέτας. ἐφ᾽ οὐὑὐχπεπλεύκαμεν. 1040 

IO. κἀκεῖνο νίψαι. σοῦ ϑιγόντος ὥς, ἐρῶ. 

OP. ποῖ δῆτα; πόντου νοτερὸν εἶπας ἔχβολον; 
IO. οὗ ναῦς χαλινοῖς λινοδέτοις δὁρμεῖ σέϑεν. 

OP. σὺ δ᾽ ij τις ἄλλος ἐν χεροῖν οἴσει βρέτας; 

IO. ἐγώ" ϑιγεῖν γὰρ ὅσιόν ἐστ᾽ ἐμοὶ μόνῃ. 1045 

OP. Πυλάδης δ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν ποῦ τετάξεται χοροῦ; 

IO. ταὐτὸν χεροῖν σοὶ λέξεται μίασμ᾽ ἔχων. 

1022—51 lineolae praefixae in, P 1022 εἴ σὲ P 1023 δύναιο] 
scripsi, δυναίμην LP 1034 λάϑρα ΠΡ 1025sq. delevit Markland 

1025 ἐχσωϑεῖμεν) Brodeau, ἔξω ϑεῖμεν LP 1027 ἱεροφύλαπκες] 
Markland, ἱεροὶ φύλακες LP 1028 διεφϑάρμεσθϑα L (sic scr. ut prius 
4 facile effugiat), διεφάρμεσϑα .P 1030 sq. suspecti 1031 σαῖσι 
μανίαις} Kirchhoff, σαῖς ἀνίαις ΠΡ 1032 γὰρ] μὲν Stob. fl. 73, 26 
1035 σε] Reiske, ys LP 1080 £yov9^] Reiske, ἔχουσ᾽ LP 1081 τόδ᾽ 
7 1040 ἔτ᾽ L, ἔστ᾽ P | οὐκπεπλεύκαμεν] Herwerden, o πεπλεύκαμεν 
qp 1041 ϑιγόντος .L, ϑίγοντος 0 | ἐρῶ LP, ἐρᾷ p, χεροῖν F. Gu. 
Sehmidt (malim χερῦ — 1042 fort. zo? (ποῦ ium Elmsley) δῆτα πόντου | 
vizmroov; ἢ παρ᾽ ἔχλβολον; 1044 σὺ δ᾽ 5| Jacobs, σοὶ δὴ LP| τίς P 

1045 ϑίγεῖν L 1046 χοροῦ] Winckelmann, φόνου LP, λόγου 
Koechly 1047 fort. χερὸς | cou P | ἔχειν Kirchhoff 
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OP. λδλάϑρᾳ δ᾽ ἄνακτος ἢ εἰδότος δράσεις τάδε; 

IO. πείσασα μύϑοις" οὐ γὰρ ἂν λάϑοιμί γε. 

OP. καὶ μὴν νεώς ys πίτυλος εὐήρης πάρα. 1050 

Id. σοὶ δὴ μέλειν χρὴ τἄλλ᾽ ὅπως ἕξει καλῶς. 
OP. ἕνὸς μόνου δεῖ. τάσδε συγκρύψαι τάδε. 

ἀλλ᾽ ἀντίαζε καὶ λόγους πειστηρίους 
εὕρισκ᾽" ἔχει τοι δύναμιν εἰς οἶκτον γυνή. 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἴσως ἂν πάντα συμβαίη καλῶς. 1055 
ID. ὧὦ φίλταται γυναῖκες, εἰς ὑμᾶς βλέπω, 

καὶ τἄμ᾽ ἐν ὑμῖν ἐστιν ἢ καλῶς ἔχειν 
ἢ μηδὲν εἶναι καὶ στερηϑῆναιν πάτρας 
φίλου τ᾽ ἀδελφοῦ φιλτάτου τε συννόμου. 

καὶ πρῶτα μέν μοὶ τοῦ λόγου τάδ᾽ ἀρχέτω" 1060 

γυναῖκές ἐσμεν, φιλόφοον ἀλλήλαις γένος 

σῴζειν τὲ κοινὰ πράγματ᾽ ἀσφαλξσταται. 

σιγήσαϑ'᾽ ἡμῖν καὶ συνεχπονήσατξε 
φυγάς. καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὕτῳ πιστὴ παρῇ. 
ὁρᾶτε δ᾽ ὡς τρεῖς μία τύχη τοὺς φιλτάτους. 1065 

ἢ γῆς πατρῴας νόστος ἢ ϑανεῖν ἔχει. 

σωϑθεῖσα δ᾽. ὡς ἂν καὶ σὺ κοινωνῇς τύχης. 

σώσω σ᾽ ἐς Ελλάδ᾽. ἀλλὰ πρός σε δεξιᾶς 

σὲ καὶ σ᾽ ἱχνοῦμαι, σὲ δὲ φίλης παρηίδος 
γονάτων vs καὶ τῶν ἐν δόμοισι φιλτάτων 1070 

[μητρὸς πατρός vs καὶ τέκνων ὅτῳ xvg&i]. 

τί φατέ: τίς ὑμῶν φησιν ἢ τίς οὐ ϑέλει, 

φϑέγξασϑε, ταῦτα; μὴ γὰρ αἰνουσῶν λόγους 

ὄλωλα κἀγὼ καὶ κασίγνητος τάλας. 
ΧΟ. ϑάρσει, φίλη δέσποινα. καὶ σῴζου μόνον" 1075 

1048 λάϑρα LP. Post 1049 versum Orestis excidisse ratus 1050 
post 1051 collocat et 1052 Iphigeniae tribuit Koechly 1051 μέλλειν 
ras. mut in μέλειν LP 1055 ἂν πάντα] Markland, ἅπαντα LP 
1056 εἰς] Hermann, ὡς LP 1059 delet Paley | συννόμου] scripsi, 
cvyyóvov LP, φιλτάτης vs ovyyóvov Bothe (vers. germ. V. 1803 p. 214) 

1061 ἀλλήλων P 1064 ro. L, τι P | πιστὴ] Bothe, πίστις LP | 
πάρα Hermann 1000 νόστος] Heath, νόστον LP | ἔχει] μένει F. Polle 

1068 πρὸς c: P 1069 σὲ καὶ σ᾽] ἱκέτις Elmsley 1070 γονά- 
τῶν] fort. γονέων 1071 delevit Dindorf | τὲ om. L, superscr. ὦ 
1072 ϑέλειν Musgrave 1073 φϑέγξασϑε δῆτα Nauck 1074 καὶ] 
χὼ Markland 
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ὡς ἔκ γ᾽ ἐμοῦ σοι πάντα σιγηϑήσεται" 

ἴστω μέγας Ζεύς ὧν ἐπισκχήπτεις πέρι. 
IO. ὄναισϑε μύϑων καὶ γένοισϑ᾽ εὐδαίμονες. 

σὸν ἔργον ἤδη καὶ σὸν ἐσβαίνειν δόμους" 
ὡς αὐτίχ᾽ ἥξει τῆσδε κοίρανος y9ovóc, 1080 
ϑυσίαν ἐλέγξων εἰ κατείργασται ξένων. 

ὦ πότνι᾽, ἥπερ μ’ Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς 
δεινῆς ἔσωσας ἔκ πατροχτόνου χερός, 

σῶσόν μὲ καὶ νῦν τοὐσδὲ v" ἢ τὸ “οξίου 
οὐχέτι βροτοῖσι διὰ σ᾽ ἐτήτυμον στόμα. 1085 
ἀλλ᾽ εὐμενὴς ἔκβηϑι βαρβάρου χϑονὸς 

ἐς τὰς ᾿ϑήνας" καὶ γὰρ ἐνθάδ᾽ οὐ πρέπει 

voltu, παρόν σοι πόλιν ἔχειν εὐδαίμονα. 

ΧΟ. ὄρνις, ἃ παρὰ πετρίνας stroph. 

πόντου δειράδας, ἁλκυών, 1090 
ἔλεγον οἰκτρὸν ἀείδεις. 

εὐξύνετον ξυνετοῖσι βοάν, 

ὅτι πόσιν κελαδεῖς ἀεὶ μολπαῖς, 

ἐγώ σοι παραβάλλομαι 

ϑρήνους. ἄπτερος ὄρνις. 1095 

ποϑοῦσ᾽ “Ελλάνων &yógove, 

ποϑοῦσ᾽ άρτεμιν λοχίαν. 
ἃ παρὰ Κύνϑιον ὄχϑον οἰκεῖ 

φοίνικά 9' ἁβροκόμαν 
δάφναν τ᾽ εὐερνέα καὶ 1100 
γλαυκᾶς ϑαλλὸν ἱρὸν ἐλαίας, 

“ατοῦς ὠδῖνι φίλον. 

1077 ὧν μ᾽ Lenting 1018 IO. om. P, versui 1079 praefixit p | 
Orx*ü* P, ὄναισϑε p [1080 κοίρανος LL, τύραννος P 1081 ἐλέγξων] 
Markland, ἐλέγχων LP 1082 πτύχας LP, corr. Elmsley 1083 ἐκ 
χερὸς παιδοχτόνου Bothe — 1085 cà L, σε P,c6' p 1088 παρὼν P 
1090 &Axvov LP 1091 οἰκτρὸν] Barnes, οἶτον L P 1092 ἀξύνετον 
mut. in εὐξύνετον LL, εὐξύνετον P | ξυνετοῖς L P, ξυνετοῖσι l| βοᾶν P, 
βοὰν p 1097 λοχίαν] Musgrave, λοχείαν LP (m L δι ex & correctum 
videtur) 1098 super κύνϑιον glossam δήλιον scr. 1) 1101 ϑαλλὸν]Ἅ 
ϑάλλον ed. Brubachiana, ϑάλλος L, ϑάλος P | ἱερὸν LP, ἱρὸν l 
1102 o0irv:] Aem. Portus, ὠδῖνα LP | φίλον] vel φίλας Markland, gi- 
λὰν LP 
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λίμναν 90' εἱλίσσουσαν ὕδωρ 
κύκλιον, ἔνϑα κύκνος μελῳ- 

δὸς Μούσας ϑεραπεύει. 1105 

ὦ πολλαὶ δακρύων λιβάδες, antistr. 

«t παρηΐίδας εἰς ἐμὰς 

ἔπεσον. ἁνίκα πύργων 

ὀλλυμένων ἐπὶ ναυσὶν ἔβαν 
πολεμίων ἐρετμοῖσι καὶ λόγχαις. 1110 

ξαχρύσου δὲ δι᾽ ἐμπολᾶς 

vócrov βάρβαρον ἦλϑον. 
ἔνϑα τᾶς ἐλαφοχτόνον 

θεᾶς ἀμφίπολον κόραν 

παῖδ᾽ ᾿Ζγαμεμνονίαν λατρεύω 1115 
βωμούς τ᾽ οὐ μηλοϑύτας, 

ζηλοῦσα τὸν διὰ παν- 

τὸς δυσδαίμον᾽" ἐν γὰρ ἀνάγκαις 

οὐ κάμνει σύντροφος ὧν 

μεταβάλλει δυσδαιμονία" 1120 

τὸ δὲ μετ᾽ εὐτυχίαν κακοῦ- 

σϑαι ϑνατοῖς βαρὺς αἰών. 

καὶ σὲ μέν, πότνι᾽. ᾽Ζργεία stroph. 
πεντηκόντορος οἶκον ἄξει" 
συρίζων δ᾽ ὁ κηροδέτας 1125 

κάλαμος οὐρείου Πανὸς 

κώπαις ἐπιϑωύξει, 

1104 κύκλιον] Seidler, κύχνειον ΠΡ 110 μούσα P 1106 sqq. 
fort. à πολλὰ .. λιβὰς & .. ἔπεσεν 1107 ἐσ μὰς Lp, ἐσμᾶς P, εἰς 
ἐμὰς 1 1109 ὀλλυμένων] Erfurdt, ὀλομένων L P, οὐλομένων | | ἐπὶ) 
Elmsley, ἐν LP, ἐνὶ 1 1111 fort. ζαπλούτου (cfr. Androm. 1282, ubi 
Stob. ξαχρύσους exhibet pro ζξαπλούτους) 1112 νόστον] νᾶσον Bothe 
(νῆσον iam Barnes) 1114 κόραν LP, κούραν l 1115 ἀγαμεμνο- 
νείαν 1 1110 τ᾽ οὐ] Musgrave, τοὺς LP, vs l| μηλοϑύτους Nauck | 
ὁ. ᾿Ελλανοθϑύτας Kayser — 1117 ξηλοῦσα τὸν] Greverus, ζηλοῦσ᾽ (ζητοῦσ᾽ 
P) ἄταν LP — 1119 κάμνει lib. rec. et Milton, κάμνεις ΠΡ 1120 μετα- 
βάλλει δυσδαιμονία LP, τᾷ πάλαι δυσδαιμονίᾳ Badham, fort. ἐξ ἀρχᾶς 

δυσδαιμονίᾳ 1121 δὲ P et cum | γὰρ in ras. scripserit, etiam | 
εὐτυχίαν] Scaliger, εὐτυχίας LP | super κακοῦσϑαι scr. ἁμαρτάνειν p 

1125 συρίξω P, v super o scr. p | δ᾽] 9^ Elmsley | κηρόδετος Blay- 
des 1126 οὐρείου Πανὸς κάλαμος Hartung 
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ὃ Φοῖβός 9' ὃ μάντις ἔχων 

κέλαδον ἑπτατόνου λύρας 
ἀείδων πέμψει λιπαρὰν 1130 

εὖ σ᾽ ᾿4ϑηναίων ἐπὶ γᾶν. 
ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ λιποῦ- 

σα βήσῃ ῥοϑίοις πλάταις" 

ἀέρι δ᾽ ἱστία πρότονοι κατὰ 
πρῶραν ὑπὲρ στόλον ἐχκπετάσουσι πόδες 1135 
ναὸς ὠκυπόμπου. 

λαμπρὸν ἱππόδρομον fev, antistr. 

ἔνϑ' εὐάλιον ἔρχεται πῦρ᾽ , 
οἰκείων δ᾽ ὑπὲρ ϑαλάμων 1140 
πτέρυγας ἐν νώτοις ἁμοῖς 

λήξαιμι ϑοάξουσα" 

χοροὺς δ᾽ ἱσταίην, ὅϑι καὶ 
παρϑένος εὐδοκίμων γάμων 

παρὰ πόδ᾽ εἱλίσσουσα φίλας 1145 
ματρὸς ἡλίκων ϑιάσους. 

ἐς ἁμίλλας χαρίτων. 

χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο 

εἰς ἔριν ὀρνυμένα, πολυποίκιλα φάρεα 

καὶ πλοκάμους περιβαλλομένα γένυσιν 1150 
... é&exiotov. 

(90A. 

ποῦ 60" ἡ πυλωρὸς τῶνδε δωμάτων γυνὴ 

Ἑλληνίς; ἤδη τοῖν ξένοιν κατήρξατο, 

1129 κέλαδον L, À super 4 scr. ἢ 1130 πέμψει] Paley, ἄξει LP 
1131 εὖ σ᾽] Bothe, ἐς 1, P, εἰς ! 1132 sq. fort. ἐμὲ δ᾽ αὐτοῦ 6ο- 

dioe βήσῃ λιποῦσα πλάτας (πλατᾶν Weil) 1184 πρότονος P. Fort. 
icri. ἐρειδόμεν᾽ ἐς πρότονον. Cfr. Hec. 111 1135 πρώραν L, πρῴ- 
ραν P, πρῷραν p | στόλων ἐχπετάσουσιν P | πόδες} Seidler, πόδα LP 

1138 λαμπροὺς ἱπποδρόμους LP, λαμπρὸν ἱππόδρομον | 1141 ἐν 
νώτοις &uoig πτέρυγας Fritzsche 1148 χοροὺς δ᾽ ἱσταίην] Badham, 
χοροῖς δὲ σταίην LP 1144 παρϑένος) πάροχος Nauck 1146 μα- 
τέρος LP, ματρὸς | 1148 χλιδᾶς] Markland, χαίτας IL P | ἁβροπλού- 
τοιο χαίτας 0 (hteris ( « superscriptis), fort. recte 1149 sq. sig IL P, 
ἐς [| literas μένα vocabuli ὀρνυμένα et φάρεα καὶ zAox& in ras. ser. | 
1152 ante £exíofov aliquid excidisse monuit Nauck 1153 o9 LL, 'o9" 
|P — 1154 ἤδη] Reiske, 7) δὴ .L.P τοῖν ξένοιν) Ehnsley, τῶν &vov LP 
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4 , 3 e " E , , "a ἀδύτοις ἐν ἁγνοῖς σῶμα λάμπονται πυρί; 1155 

XO. ἥδ᾽ ἐστίν, ἥ σοι πάντ᾽. ἄναξ. ἐρεῖ σαφῶς. 

ΘΟ. ἔα" 

τί τόδε μεταίρεις ἐξ ἀκινήτων βάϑρων,. 
? , EY - » ᾽ 2 2 , 

Ayauéuvovog zai, ϑεᾶς ἄγαλμ ἕν coAévoetg; 

ἸΦΙΓΈΝΕΙΑ. 

ἄναξ. ἔχ᾽ αὐτοῦ πόδα σὸν ἐν παραστάσι. 

ΘΟ. τί δ᾽ ἔστιν, ᾿Ιφιγένεια, καινὸν ἐν δόμοις: 1100 

Id. ἀπέπτυσ᾽" ὁσίᾳ γὰρ δίδωμ᾽ ἔπος τόδε. 
ΘΟ. τί φροιμιάξῃ vsoyuóv; ἐξαύδα σαφῶς. 
IO. οὐ καϑαρά μοι τὰ ϑύματ᾽ ἠγρεύσασϑ᾽, ἄναξ. 

ΘΟ. τί τοὐκδιδάξαν τοῦτό σ᾽; ἢ δόξαν λέγεις: 

IO. βρέτας τὸ τῆς ϑεοῦ πάλιν ἕδρας ἀπεστράφη. 1165 

ΘΟ. αὐτόματον, ij νιν σεισμὺς ἔστρεψε χϑονός:; 

IO. αὐτόματον" ὕψιν δ᾽ ὀμμάτων ξυνήρμοσεν. 

ΘΟ. ἣἡ δ᾽ αἰτία τίς; ἢ τὸ τοῖν ξένοιν μύσος: 
IG. ἥδ᾽, οὐδὲν ἄλλο: δεινὰ γὰρ δεδράκατον. 
ΘΟ. ἀλλ᾽ ἢ τιν᾽ ἔκανον βαρβάρων ἀκτῆς ἔπι; 1170 
IO. οἰκεῖον $A90v τὸν φόνον κεχτημένοι. 

ΘΟ. τίν᾽; εἰς ἔρον γὰρ τοῦ μαϑεῖν πεπτώκαμεν. 

IO. μητέρα κατειργάσαντο κοινωνῷ ξίφει. 

ΘΟ. Ἄπολλον, οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις ἔτλη τις ἄν. 
ΙΦ. πάσης διωγμοῖς ἠλάϑησαν ᾿Ελλάδος. 11τῦ 

ΘΟ. ἢ τῶνδ᾽ ἕκατι δῆτ᾽ ἄγαλμ᾽ ἔξω φέρεις; 
ΙΦ. σεμνόν y ὑπ᾽ αἰϑέρ᾽, ὡς μεταστήσω φόνου. 
ΘΟ. μίασμα δ᾽ ἔγνως τοῖν ξένοιν ποίῳ τρόπῳ: 

IO. ἤλεγχον. ὡς ϑεᾶς βρέτας ἀπεστράφη πάλιν. 

ΘΟ. σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν Ελλάς, ὡς ἤσϑου καλῶς. 1180 

IO. καὶ μὴν καϑεῖσαν δέλεαρ TÓU μοι φρενῶν. 

1155 ἀδύτοις P, sed ες in ras. scr. p, ἀδύτοις v' Bothe, sed fort. 

rectius ἁγνοῖς ἦ ̓ μαλάπτονται. Bergk — 1158 παῖε P 1109 παραστά- 
σιν l, παραστάσει P 1102- 1221 lmeolis personarum vices notat ἢ, 

1162 φροιμιάξει P, φροιμιάζξζη» — 1163 ϑύμαϑ'᾽ Ρ] ἠγρεύσασϑ᾽ L, 
ἠγρεύσαϑ' P, ἠγρεύσατ᾽ p 1108 ἢ LP, 5 1] τοῖν ξένοιν] scripsi, τῶν 
(τὸν P) ξένων 1,Ἐ} μῦσος P, μύσος p 1169 ῆδ᾽] fort. τόδ᾽ — 1170 1j 
Lp, s P 1172 εἰς in ras. scr. P vel p 1173 χατειργάσατο LP, 
v add. | | xovovà P, κοινωνῷ p, xowovoyóo E.Bruhn 1174 ἔτλη] 

- Gaisford, τόδ᾽ ἔτλη LP 1174 φόνου] μύσους Nauck 1181 μὴν] 
Monk, νῦν LP καϑῆσαν LP, καϑεῖσαν lp 
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ΘΟ. τῶν 'Agyó9sv τι φίλτρον ἀγγέλλοντέ Gor; 
Id. τὸν μόνον Ὀρέστην ἐμὸν ἀδελφὸν εὐτυχεῖν. 

ΘΟ. ὡς δή σφε σώσαις ἡδοναῖς ἀγγελμάτων. 

ΙΦ. καὶ πατέρα γε ζῆν καὶ καλῶς πράσσειν ἐμόν. 1185 
ΘΟ. σὺ δ᾽ ἐς τὸ τῆς ϑεοῦ γ᾽ ἐξένευσας εἰκότως. 

Id. πᾶσάν ys μισοῦσ᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἥ μ᾽ ἀπώλεσεν. 
ΘΟ. τί δῆτα δρῶμεν, φράζε, τοῖν ξένοιν πέρι; 

IO. τὸν νόμον ἀνάγκη τὸν προκείμενον σέβειν. 

ΘΟ. οὐκοῦν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τε σόν; 1190 

IO. ἃἂγνοῖς καϑαρμοῖς πρῶτά νιν νίψαι ϑέλω. 

ΘΟ. πηγαῖσιν ὑδάτων ἢ ϑαλασσίᾳ δρόσῳ: 

Ido. ϑαλασσα κλύζει πάντα τἀνθρώπων κακά. 

ΘΟ. ὃἋσιώτεροι γοῦν τῇ ϑεῷ πέσοιεν ἄν. 

IO. καὶ τἀμά γ᾽ οὕτω μᾶλλον ἂν καλῶς ἔχοι. 119ῦ 
ΘΟ. οὐκοῦν πρὸς αὐτὸν ναὸν ἐκπίπτει κλύδων; 
IO. ἐρημίας δεῖ" καὶ γὰρ ἄλλα δράσομεν. 
ΘΟ. ἄγ᾽ ἔνϑα χρήξεις᾽ οὐ φιλῷ τἄρρηϑ᾽ ὁρᾶν. 
ΙΦ. ἁγνιστέον μοι καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ βρέτας. 

ΘΟ. εἴπερ ys κηλὶς ἔβαλέ νιν μητροχτόνοο. 1200 

IO. οὐ γάρ ποτ᾽ ἄν νιν ἠράμην βάϑρων ἄπο. 

ΘΟ. δέκαιος ηὑσέβεια καὶ προμηϑία. 

ΙΦ. οἶσϑά vvv ἅ μοι γενέσϑω; ΘΟ. σὸν τὸ σημαίνειν τόδε. 

Id. δεσμὰ τοῖς ξένοισι πρόσϑες. ΘΟ. ποῖ δέ σ᾽ ἐκφύγοιεν ἄν; 
IO. πιστὸν Ἑλλὰς οἶδεν οὐδέν. ΘΟ. ἴτ᾽ ἐπὶ δεσμά, πρόσ- 

πολοι. 1205 

ΙΦ. κἀκκομιζόντων δὲ δεῦρο τοὺς ξένους, OO. ἔσται τάδε. 

1Φ. τοῦτα κρύψαντες πέπλοισιν. ΘΟ. ἡλίου πρόσϑεν φλογός. 

1182 τῶν] μῶν Badham 1184 σώσῃς Markland — 1185 xci post 
ζῆν om. P 1187 ἀπώλεσεν LL, sed v add. vel reser. ἡ 1190 οὔκουν 
Markland 1194 ὁσιώτεροι]) Tournier, ὁσιώτερον LP 1196 οὔκουν 
Markland 1198 v'Xoon*9" (c erasum) P 1201 ποτ᾽ ἄν L, mor 
(. e. ποτ᾽ &v) P, ποτέ p | ἠράμην] Musgrave, ἀνῃράμην LL, ἀνηράμην 
P 1202 καὶ] yr Markland 1203 personae nota erasa et lineola 
praefixa in LL | οἶσϑα νῦν LP 1206 fort. τόδε 1207 κρᾶτα κρύ- 
ψαντες) Musgrave, κατακρύψαντες IL ̓| πέπλοισιν] fort. πέπλοις σφιν] 

ante ἡλίου personae notam om. LP 1208 limeolam ante σῶν om., 
ante οἵδ᾽ habet, 1209—11 lineolas recte ponit, 1212 ante ugó£»  om., ἡ 
ante εὖ habet L, 1213 in L ante xoi lineola erasa, item ante τοῦτ᾽ 
lineola erasa et praecedens « in rasuram ampliatum, ad signum autem 
super v. positum adnotavit in marg. πρόσωπον δεῖ εἶναι ἐνταῦθα i 
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IO. σῶν τέ μοι σύμπεμπ᾽ ὀπαδῶν. ΘΟ. οἵδ᾽ ὁμαρτή- 
σουσί GOL. 

IO. καὶ πόλει πέμψον τιν᾽ ὅστις σημανεῖ ΘΟ. ποίας 

τύχας: 

Ιῷ. ἐν δόμοις μίμνειν ἅπαντας. ΘΟ. μὴ συναντῷεν 

φόνῳ; 1210 

IO. μκμυσαρὰ γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστί. ΘΟ. στεῖχε καὶ σήμαινε σύ. 
IO. μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν. ΘΟ. εὖ γε κηδεύεις πόλιν. 
ΙΦ. καὶ φίλων γ᾽ οὗς δεῖ μάλιστα. ΘΟ. τοῦτ᾽ ἔλεξας εἰς ἐμέ. 

[ὡς εἰκότως cs πᾶσα ϑαυμάζξει πόλις.]} 

IO. σὺ δὲ μένων αὐτοῦ πρὸ ναῶν τῇ ϑεῷ | OO. τί χρῆμα 
ὁρῶ; 1215 

Id. ἅγνισον πυρσῷ μέλαϑρον. OO. καϑαρὸν ὡς μόλῃς 

πάλιν. 

ΙΦ. ἡδὍνίκ᾽ ἂν δ᾽ ἔξω περῶσιν οἱ ξένοι. OO. τί χρή us δρᾶν; 

IO. πέπλον ὀμμάτων προϑέσϑαι. ΘΟ. μὴ παλαμναῖον 

λάβω. 

Id. ἣν δ᾽ ἄγαν δοκῶ χρονίζειν, ΘΟ. τοῦδ᾽ ὅρος τίς 

ἐστί μοι; 

ΙΦ. ϑαυμάσῃς μηδέν. ΘΟ. τὰ τῆς ϑεοῦ πρᾶσσ᾽ ἐπὶ Gyo- 
λῆς καλῶς. 1220 

IQ. εἰ yàg ὡς ϑέλω καϑαρμὸὺς ὅδε πέσοι. OO. συνεύχομαι. 

ΙΦ. τούσδ᾽ ἄρ᾽ ἐκβαίνοντας ἤδη δωμάτων ὁρῶ ξένους 

καὶ ϑεᾶς μόσχους νεογνούς τ᾽ ἄρνας, ὡς φόνῳ φόνον 

μυσαρὸν ἐκνίψω, σέλας τε λαμπάδων τά τ᾽ ἄλλ᾽ ὅσα 
προυϑέμην ἐγὼ ξένοισι καὶ ϑεᾷ καϑάρσια. 1225 

1908—13 notam 'Thoantis pro Iphigenia, notam lIphigeniae pro Tho- 
ante habet P. Versus inter personas recte distribuit apogr. Paris. 
et Markland 1208 σύμπεκπ᾽ P, σύμπεμπ᾽ p 1209 τίν᾽ P 
1211 ἐστὶν P . 1211sq. verba ersiys .. πελάζειν fort. secludenda. Versus 
IO. μηδέν᾽ sig ὄψιν πελάζειν. ΘΟ. στεῖχε καὶ σήμαινε σύ variatio versus 
1210 esse videtur 1218 οὺς δεῖ] Badham, οὐδεὶς ΤΡ 1214 un- 

einis inclusit Markland, eiecit Dindorf. Fort. primitus ut variatio ad 
v. 1180 vel 1202 adscriptus erat 1215 πρὸ ναῶν] fort. ᾽πὶ ναῷ 
1210 πυρσῷ] Reiske, χρυσῷ LP ] μόλις P 1919 lineolas et few vo- 
cabuli yooví£zwv in ras. scr. ὦ 1220 μηδέν L, unxéív (i. e. μηδέν) P, 
μηϑέν lp | πράσσ᾽ L | ἐπὶ L (ita scr. ut facile ἐπεὶ legas), ἐπεὶ P | 
σχολῆς] Schaefer, σχολῆ L.P 1222 δωμάτων L (ita scr. ut facile δὸ- 
μάτων legas), δομάτων P 1298 μόσχους] scripsi, κόσμους IL P | ἄρνας] 
Pierson, ἄρσενας LP 

Euripides, Iphigenia Taurica. 4 
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ἐχποδὼν δ᾽ αὐδῶ πολίταις τοῦδ᾽ ἔχειν μιάσματος. 
εἴ τις ἢ ναῶν πυλωρὸς χεῖρας ἁγνεύει ϑεοῖς 

ἢ γάμον στείχει συνάψων ἢ τόκοις βαρύνεται. 

φεύγετ᾽. ἐξίστασϑε, μή τῷ προσπέσῃ μύσος τόδε. 

ὦ Zlig “ητοῦς v' ἄνασσα παρϑεέν᾽, ἣν νίψω φόνον 1230 

τῶνδε καὶ ϑύσωμεν οὗ χρή, καϑαρὸν οἰκήσεις δόμον, 

εὐτυχεῖς δ᾽ ἡμεῖς ἐσόμεθα. τἄλλα δ᾽ οὐ λέγουσ᾽, ὅμως 
τοῖς τὰ πλείον᾽ εἰδόσιν ϑεοῖς σοί τε σημαίνω, ϑεά. 

ΧΟ. εὔπαις ὁ Πατοῦς γόνος, stroph. 

ὅν ποτε ZíiqAwtcuv 1235 

καρποφόροις γυάλοις 

«(ὥδινεΣ χρυσοκόμαν 

ἐν κιϑάρᾳ σοφὺν ἃ τ᾽ ἐπὶ τόξων 
εὐστοχίᾳ γάνυται, φέρε δ᾽ iviv 
ἀπὸ δειράδος εἰναλίας 1240 

λοχεῖα κλεινὰ λιποῦσ᾽ ᾿ 
ἀστάχτων μάτειρ᾽ ὑδάτων 
τὰν βαχχεύουσαν Ζ]ιονύσῳ 

Παρνάσιον xogvg&v, 

ὅϑι ποικιλόνωτος οἰνωπὸς δράχων 194 

σκιερᾷ κατάχαλκος εὐφύλλῳ δάφνα, 

γᾶς πελώριον τέρας. ἄμφεπε 

μαντεῖον Χϑόνιον. 

ἔτι μιν ἔτι βρέφος, ἔτι φίλας 

1927 ἀγνεύει P, ἁγνεύει p 1229 μῦσος LP, w5cog | 1281 fort. 
τοῖνδε 1932 ἐσόμεϑα LP, ἐσόμεσϑα ἱ 19233 εἰδόσιν] Schaefer, 
εἰδόσι ΠΡῚ ϑεᾶ LP, ϑεά 1 1234—58 — 1259—83 esse monuit Tyr- 
whitt 1235 ὃν] τὸν Hermann | “]ηλιάσιν] Burges, δηλιάς ἐν (v ex y 
ut vid. eorr. ἢ) L, δηλίας ἐν P 1286 χουροτρόφοις Jacobs — 1237 ὥδινε 
supplevit Mekler (ἔτικτε Kirchhoff, τεκοῦσα cum Marklando Paley 1239 
φέρεν biviv scribens, τίκτουσα Schoene) | yovcoxóuev φοῖβον L P, Φοῖβον 
delevit Musgrave 1238 £v κιϑάρᾳ LL, ἐκιϑάρα P| ἃ] Weil, & LP | 
τόξων LP, o in o corrigere voluisse vid. ἢ 1239 γάνυται) Barnes, 
γάννυται LP (nm P prius « ex s vel : corr. vid. p) | φέρε δ΄ ἦνιν] 
Kirchhoff (φέρεν ivev iam Burges), φέρει νιν ΠΡ 1940 ἐναλίας LP, 
εἰναλίας 1 1241 sq. λιποῦσα LL, λιποῦσ᾽ 1 1242 μάτειρ᾽] (vel u«- 
στειρ᾽) scripsi, μάτηρ LJ 1248 βαχχεύτουσαν 0 x*ovóco P, corr. p 
1245 δράκων LP, in δράκον ras. mutavit | 1246 εὐφύλλω LL, εὐφύλ- 
λων P 1247 Gugszs] Seidler, ἀμφέπει LP 1249 ἔτι μιν] σὺ δέ 
νιν Nauck (νειν iam Seidler) 
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ἐπὶ ματέρος ἀγκάλαισι ϑρῴσκων 1900 

ἔκανες, ὦ Φοῖβε, μαν- 

τείων δ᾽ ἐπέβας ζαϑέων, 

τρίποδί τ᾿ ἐν χρυσέῳ 
᾿ϑάσσεις, ἐν ἀψευδεῖ ϑρόνῳ 

μαντείας βροτοῖς 1255 

ϑεσφάτων νέμων 

ἀδύτων. ὕπο, Κασταλίας ῥεέϑρων 
γείτων, μέσον γᾶς ἔχων μέλαϑρον. 

Θέμιν δ᾽ ἐπεὶ γᾶς ἰὼν antistr. 
παῖδ᾽ ἀπενάσσατο .. 1200 

... ἀπὸ ζαϑέων 

χρηστηρίων. νύχια 

χϑὼν ἐτεχνώσατο φάσματ᾽ ὀνείρων. 

οὗ πολέσιν μερόπων τά τὲ πρῶτα 

τά T ἔπειϑ᾽ ὅσ᾽ ἔμελλε τυχεῖν 1265 

ὕπνου κατὰ δνοφερὰς 

γᾶς εὐνὰς ἔφραζον" D'ai« δὲ 

μαντεῖον ἀφείλετο τιμὰν 

Φοῖβον φϑόνῳ ϑυγατρός" 

ταχύπους δ᾽ ἐς Ὄλυμπον δρμαϑεὶς ἄναξ 1210 

χέρα παιδνὸν ἕλιξεν ἐκ zig ϑρόνων 
Πυϑίων δόμων Χϑονίαν ἀφε- 

λεῖν ϑεᾶς μῆνιν νυχίους v' ἐνοπάς. 

1950 ϑρώσχων LP 1253 ἐχρυσέῳ P, ἐν yovofo p 1204 ϑρόνῳ 
L, χρόνῳ P — 1255 βροτοῖς ἀναφαίνων L P, ἀναφαίνων delevit Seidler 
1256 νέμων Musgrave, ἐμῶν LP 121 ὕπο] Seidler, ὕπερ L, ózio P 
1258 ἔχων Lp, ἔχον P 1259 ἐπεὶ] Scaliger, ἐπὶ LP | γᾶς ἰὼν] Γαΐων 
Kviéala (y&iov Nauck) 1260 ἀπενάσσατο] Barnes, ἀπενάσατο LP 
1260 sq. παῖς ἀπένασσεν ὁ AcrGQog ἀπὸ ζαϑέων Nauck 1263 ἐτεκνώ- 

σατο LP, τεχνώσατο l| φάσματ᾽ ὁ LP, φάσματ᾽ ὀνείρων 1, φάσματα 
(ὁ in α mutato et signis "' linea transfixa deletis) p — 1264 πολέσι L, 
πόλεσιν l, πόλεσι P | τά τε πρῶτα] fort. ἃ πέπρωτο 1265 ἔπειϑ᾽ LP, 
ἔπει L (i.e. ἔπειτα) | ὅσ᾽] Burges, ὅσα τ᾽ LP 1266 δνοφερὰς] Mus- 

DRY o grave, δνοφερᾶς LP 1207 γαῖα δὲ P, γαῖ xxx* L, c rescr. et δὲ 
A! 

: K E Tv 
in ras. ser. ἦ, fort. ἔφραζον ἀεί 1268 μαντεῖον L, μαντεῖον P, μαν- 
τεῖον δ᾽ Hermann 1211 παιδνὸν LP, ψαιδνὸν lp | ἕλιξεν] Seidler 
(et fort. L ante ras), fAvx* LL, ξλιξ’ LP, ἔλεξ᾽ p | Διὸς] Ζηνὸς Seidler, 
fort. Ζίων | ὄρεξεν ἐς Ζιὸς (zfiov Badham) ϑρόνον Jacobs 1213 μῆ- 
νιν νυχίους τ᾽ ἐνοπάς] μαντοσύναν Seidler. Cfr. 1277 
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γέλασε δ΄. ὅτι τέκος ἄφαρ ἔβα 
πολύχρυσα ϑέλων λατρεύματα σχεῖν" 1215 

ἐπὶ δ᾽ ἔσεισε κόμαν, 
παῦσε νυχίους ὀνείρους. 

ὑπὸ δ᾽ ἀλαϑοσύναν 

νυκτωπὸν ἐξεῖλεν βροτῶν. 

καὶ τιμὰς πάλιν 1280 

ϑῆκε Λοξίᾳ, 

πολυάνορι δ᾽ ἐν ἕενόεντι ϑρόνῳ 
ϑάρση βροτοῖς ϑεσφάτων ἀοιδαῖς. 

ATTEAOX. 

ὦ ναοφύλακες βώμιοί τ᾽ ἐπιστάται. 

Θόας ἄναξ γῆς τῆσδε ποῦ κυρεῖ βεβώς; 1985 
“Ὁ Ὁ. RE. γκξ ET Ta , 

καλεῖτ ἀναπτύξαντες εὐγόμφους πύλας 

ἔξω μελάϑρων τῶνδε κοίρανον χϑονός. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν, εἰ χρὴ μὴ κελευσϑεῖσαν λέγειν; 
ADI: βεβᾶσι φροῦδοι δίπτυχοι νεανίαι 

᾿Ζ“γαμεμνονείας παιδὸς ἐκ βουλευμάτων 1290 

φεύγοντες ἐκ γῆς τῆσδε καὶ σεμνὸν βρέτας 

λαβόντες ἐν κόλποισιν ᾿Ελλάδος νεώς. 

ΧΟ. ἄπιστον εἶπας ub00v: ὃν δ᾽ ἰδεῖν ϑέλεις 

ἄνακτα χώρας. φροῦδος ἐκ ναοῦ συϑείς. 

ADI. ποῖ; δεῖ γὰρ αὐτὸν εἰδέναι τὰ δοώμενα. 1295 

XO. οὐκ icusv: ἀλλὰ στεῖχε καὶ δίωκέ viv 
ὅπου κυρήσας τούσδ᾽ ἀπαγγελεῖς λόγους. 

AIT. ὁρᾶτ᾽, ἄπιστον ὡς γυναικεῖον γένος" 

μέτεστι χὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέρος. 

ΧΟ. μαίνῃ; τί δ᾽ ἡμῖν τοῖν ξένοιν δρασμοῦ μέτα; 1800 

1976 ἐπὶ] Musgrave, ἐπεὶ L.P 1976 sq. aut ἐπὶ δὲ σείσας κόμαν 
παῦσεν (Musgrave) aut ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν (Seidler) κόμαν παύσειν (Nauck) 
scribendum | νυχίους (vel χϑονίας) ἐνοπάς Burges (ex 1218) 1218 ὑπὸ] 
scripsi, ἀπὸ LP | δ᾽ ἀλαϑοσύναν] olim Nauck, δὲ λαϑοσύναν LP 
1979 ἐξεῖλεν] Burges, ἐξεῖλε ΠΡ 1282 sq. fort. δὲ ξενόεντι ϑρόνῳ 
ϑαρσεῖν βροτοὺς 1288 ϑάρσει mut. in ϑάρση LL, ϑάρση 1284 &y- 
γελος]} fort. ϑεράπων praestat. Cfr. 1205 cum 1329 1285 τῆσδε γῆς 

LP, γῆς τῆσδε 0| ποῦ] ποῖ Elmsley. Versum delet Prinz 1288 κε- 
λευϑεῖσαν P, κελευσθεῖσαν p 1299 χὑμῖν] Markland, 9" ὑμῖν LP 
1299 sq. fort. πεπραγμένων {σαφῶς .. δρασμοῦ μέρος: 1300 τοῖν 
ξένοιν] scripsi, τῶν ξένων L.P 
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οὐκ εἶ κρατούντων πρὺς πύλας ὅσον τάχος; 

ADI. οὔ, πρίν γ᾽ ἂν εἴπῃ τοὔπος ἑρμηνεὺς τόδε, 

εἴτ᾽ ἔνδον εἴτ᾽ οὐκ ἔνδον ἀρχηγὸς χϑονός. 

ὠή, χαλᾶτε κλῇϑρα, τοῖς ἔνδον λέγω, 

καὶ δεσπότῃ σημήναϑ' οὕνεκ᾽ ἐν πύλαις 1305 
πάρειμι, καινῶν φόρτον ἀγγέλλων κακῶν. 

ΘΟΑΣ. 

τίς ἀμφὶ δῶμα ϑεᾶς ὅδ᾽ ἵστησιν βοήν, 
πύλας ἀράξας καὶ ψόφον πέμψας ἔσω; 

AIT. ψευδῶς ἔλεγον αἵδε καί μ’ ἀπήλαυνον δόμων, 

ὡς ἐκτὸς εἴης" σὺ δὲ κατ᾽ οἶκον ἦσϑ' ἄρα. 1810 
ΘΟ. τί προσδοκῶσαι κέρδος ἢ ϑηρώμεναι; 

AII. αὖϑις τὰ τῶνδε σημανῶ᾽ τὰ δ᾽ ἐν ποσὶ 
παρόντ᾽ ἄκουσον. ἡ νεᾶνις ἣ ̓ νϑάδε 
βωμοῖς παρίστατ᾽, Iquyévev , ἔξω χϑονὸς 
σὺν τοῖς ξένοισιν οἴχεται, σεμνὸν ϑεᾶς 1315 

ἄγαλμ᾽ ἔχουσα" δόλια δ᾽ ἦν καϑάρματα. 
ΘΟ. πῶς φής; τί πνεῦμα συμφορᾶς κεκτημένη ; 

AIT. σῴξουσ᾽ Ὀρέστην" τοῦτο γὰρ σὺ ϑαυμάσῃ. 
ΘΟ. τὸν ποῖον; ἄρ᾽ ὃν Τυνδαρὶς τίκτει κόρη: 
AIT. ὃν τοῖσδε βωμοῖς ϑεὰ καϑωσιώσατο. 1320 

ΘΟ. ὦ ϑαῦμα, πῶς ὕλειζον ὀνομάσας τύχω; 

AIT. μὴ ᾽νταῦϑα τρέψῃς σὴν φρέν᾽, ἀλλ᾽ ἄκουέ μου" 

σαφῶς δ᾽ ἀϑρήσας καὶ κλύων ἐκφρόντισον 

διωγμὸς ὅστις τοὺς ξένους ϑηράσδεται. 

ΘΟ. λέγ᾽" εὖ γὰρ εἶπας" οὐ γὰρ ἀγχίπλουν πόρον 1325 

φεύγουσιν, ὥστε διαφυγεῖν τοὐμὸν δόρυ. 

1301 nuntio, 1302 sq. choro tribuunt LP, corr. Heath 1301 πύ- 

Aeg] fort. δόμους 1802 εἴπῃ] Porson, εἴποι LP, sed o ex ἡ corr. vid. 
L | τοὖὗπος LP, τοὔπος lp 1305 σημήναϑ'᾽ P, sed posterius ἡ in ras. 
scr. p e£ ante € eras. 6 1806 φόρτων P, φόρτον p | ἀγγελῶν Schaefer 

1307 ὅδ᾽] Tournier, τόδ᾽ LP | ἴστησι P 1309 φευδῶς ἔλεγον] 
ἔψευδον Heimsoeth, ἔκλεπτον Ziegler, fort. ἔφλυον (de φλύω cfr. Athen. 
699 C) 1310 εἴης] Scaliger, ἧς LP 1312 αὖϑις) Schaefer, αὖτις 
Ip 1314 fort. ἐφίστατ᾽ 1319 τὸ ποῖον P | κόρα mut. in κόρη L, 
xóon P 1321 OAsifov] scripsi, cs μεῖζον LP (es μεῖον Markland) 
1324 ὅστι P, ὕστις p 1325 Hesych. &ygímovg: εὐδιακόμιστος, καὶ ὃ 
παρεστὼς καὶ σύνεγγυς. Εὐριπίδης ᾿Ιφιγενείᾳ τῇ £v Ταύροις, fort. leg. 
ἀγχίπλους" εὐδιακόμιστος, Εὐριπίδης .. Ταύροις. ἀγχίπους" ὃ παρεστὼς 

καὶ σύνεγγυς 
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ALTI: ἐπεὶ πρὸς ἀκτὰς ἤλθομεν ϑαλασσίους, 

οὗ ναῦς Ὀρέστου κρύφιος ἦν ὡρμισμένη, 
ἡμᾶς μέν, οὺς σὺ δεσμὰ συμπέμπεις ξένοιν 
ἔχοντας, ἐξένευσ᾽ ἀποστῆναι πρόσω 1880 
'"Ayauéuvovos παῖς. ὡς ἀπόρρητον φλόγα 
ϑύουσα καὶ καϑαρμὸν ὃν μετῴχετο, 
αὐτὴ δ᾽ ὕπισϑε δέσμ᾽ ἔχουσα τοῖν ξένοιν 
ἔστειχε χερσί. καὶ τάδ᾽ ἦν ὕποπτα μέν. 
ἤρεσκε μέντοι σοῖσι προσπόλοις. ἄναξ. 1335 

χρόνῳ δ᾽, (v ἡμῖν δρᾶν τι δὴ δοκοῖ πλέον, 

ἀνωλόλυξε καὶ κατῇδε βάρβαρα 
μέλη μαγεύουσ᾽, ὡς φόνον νίζουσα δή. 

ἐπεὶ δὲ δαρὸν ἦμεν ἥμενοι χρόνον, 
ἐσῆλθεν ἡμᾶς μὴ λυϑέντες οἵ ξένοι 1840 

κτάνοιεν αὐτὴν δραπέται τ᾽ οἰχοίατο. 
φόβῳ δ᾽ ἃ μὴ χρῆν εἰσορᾶν καϑήμεϑα 

σιγῇ τέλος δὲ πᾶσιν ἦν αὑτὸς λόγος 

στείχειν ἵν᾽ ἦσαν, καίπερ οὐκ ἐωμένοις. 
κἀνταῦϑ' ὁρῶμεν Ελλάδος νεὼς σκάφος 1345 
ταρσῷ κατήρει πίτυλον ἐπτερωμένον, 

ναύτας τὲ πεντήκοντ᾽ ἐπὶ σχαλμῶν πλάτας 

ἔχοντας. ἐκ δεσμῶν δὲ τοὺς νεανίας 

ἐλευϑέρους πρύμνηϑεν ἑστῶτας νεώς. 

κοντοῖς δὲ πρῷραν εἶχον, οἵ. δ᾽ ἐπωτίδων 1350 
ἄγκυραν ἐξανῆπτον. ot δὲ κλίμακας 
[σπεύδοντες ἦγον διὰ χερῶν πρυμνήσια] 

πόντῳ διδόντες τῇ ξένῃ καϑίεσαν. 

1327 ϑαλασσίους) Hermann, ϑαλασσίας LP 1329 οὗ mut. in οὺς 

L | συμπέπεις ῬῚ ξένοιν) scripsi, ξένων .L P — 1333 ὄπισϑεν Lobeck 
1334 χεροῖν LP, χερσὶ lp, χειρὶ Weil 1336 9oxoi| Matthiae, δοκῆ 
LP, sed «jj ex alüs hteris corr. LL 1337 ἀνωλόλυξε Herwerden 
1338 μαγεύουσ᾽ | Reiske, uersPovoó LP 1340 ἐσῆλϑεν hie LP 
1343 αὑτὸς] Valckenarium secutus Schaefer, αὐτὸς LP 1840 κατήρη 
bothe 1349 νεώς] Aldina, νεῶν L P | inter ἐλευϑέρους et πρύμνηϑεν 
ἑστῶτες (slc enim scribit) lacunam statuit et post hunc v. collocat 1352 

Koechly 1350 πρῶραν LL, πρώροις P 1351 &yxvoev] Scaliger, 
ἀγκύρας LP| κλίμακα Kirchhoff 1352 hine eiecit Bergk. Cfr. ad 
v. 1349 — 1353 διδόντες) Kirchhoff, δὲ δόντες LP |j ξένῃ] Musgrave, 
τὴν ξένην L, τὴν ξένοιν P, τὴν ξένην p 
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ἡμεῖς δ᾽ ἀφειδήσαντες, ὡς ἐσείδομεν 
δόλια τεχνήματ᾽, εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 1355 
πρυμνησίων τε, καὶ δι᾿ εὐθυντηρίας 

οἴακας ἐξῃροῦμεν εὐπρύμνου νεώς. 

λόγοι δ᾽ ἐχώρουν" τίνι λόγῳ πορϑμεύετε 
κλέπτοντες ἐκ γῆς ξόανα καὶ ϑυηπόλους; 
τίνος τίς ὧν σὺ τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς y9ovóg; 1360 

ὃ δ᾽ sim" Ὀρέστης, τῆσδ᾽ ὅμαιμος, ὡς μάϑῃς, 
᾿“γαμέμνονος παῖς. τήνδ᾽ ἐμὴν κομίζομαι 

λαβὼν ἀδελφήν, ἣν ἀπώλεσ᾽ ἐκ δόμων. 
ἀλλ᾽ οὐδὲν ἧσσον εἰχόμεσϑα τῆς ξένης 

καὶ πρὸς σ᾽ ἕπεσϑαι διεβιαζόμεσϑα νιν" 1365 
ὅϑεν τὰ δεινὰ πλήγματ᾽ ἦν γενειάδων. 
κεῖνοί τε γὰρ σίδηρον οὐκ εἶχον χεροῖν 

ἡμεῖς τε πυγμαὶ δ᾽ ἧσσον ἐγκροτούμεναι, 
καὶ κῶλ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν roiv νεανίαιν ἅμα 

ἐς πλευρὰ καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο, 1870 
ὥστε ξυνάπτειν καὶ συναποχαμεῖν μέλη. 

δεινοῖς δὲ σημάντροισιν ἐσφραγισμένοι 

ἐφεύγομεν πρὸς χρημνόν, οἱ μὲν ἐν κάρᾳ 

κάϑαιμ᾽ ἔχοντες τραύμαϑ'᾽, οἱ δ᾽ ἐν ὄμμασιν" 

ὄχϑοις δ᾽ ἐπισταϑέντες εὐλαβεστέρως 1375 

ἐμαρνάμεσϑα καὶ πέτρους ἐβάλλομεν. 

ἀλλ᾽ εἶργον ἡμᾶς τοξόται πρύμνης ἔπι 
σταϑέντες (oio, ὥστ᾽ ἀναστεῖλαι πρόσω. 
x&v τῷδε᾽ δεινὸς γὰρ κλύδων ὥκειλε ναῦν 

πρὸς γῆν, φόβος δ᾽ ἦν (vij ξένῃ τέγξαι πόδα᾽ 1380 

λαβὼν Ὀρέστης ὦμον εἰς ἀριστερόν. 
βὰς ἐς ϑάλασσαν κἀπὶ κλίμακας ϑορών, 

1358 λόγῳ] νόμῳ Nauck | πορϑεύετε L, πορ εύετε P (i. e. πορ- 
ϑιεύετε), πορϑμεύετε p 1359 ξόανα καὶ ϑυηπόλους)] Musgrave (ξόανα 
iam Reiske), ξόανον καὶ ϑυηπόλον LP 1360 σὺ om. LP, addidit 
Markland 1368 πυγμαὶ δ᾽] Aldina, πυγμαί τ᾽ LP | ἧσσον] Badham, 
ἦσαν LP 1371 ὡς τῷ ξυνάπτειν Hermann. Versum delet Paley 
1315 εὐλαβέστερον Elmsley 1376 πέτροις Paley 1377 sioyov LP 

1380 post ἦν spatium vacuum in LL, ὥστε μὴ add. 1 (ors in ras., 

fort. 45 erasum), ναυάταις inseruit p, super ναυάταις rasura (qua fort. 
item λείπει deletum), τῇ ξένῃ supplevit Kirchhoff 1382 κλίμακας] 
seripsi, κλίμακος LP 
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ἔϑηκ᾽ ἀδελφὴν ἐντὸς εὐσέλμου νεώς, 
τό τ᾽ οὐρανοῦ πέσημα, τῆς 4΄ιηὸς κόρης 
ἄγαλμα. ναὺς δ᾽ ἐκ μέσης ἐφϑέγξατο 1385 
βοή vw ὦ γῆς EAAdÓog ναῦται νεώς, 
λάβεσϑε κώπης ῥόϑιά τ᾽ ἐκλευκαίνετε" 

ἔχομεν γὰρ ὧνπερ εἵνεκ᾽ ἄξενον πόρον 
Συμπληγάδων ἔσωϑεν εἰσεπλεύσαμεν,. 

οὗ δὲ στεναγμὸν ἡδὺν ἐχβουχώμενοι 1390 
ἔπαισαν ἅλμην. ναῦς δ᾽, fog uiv ἐντὸς ἦν 
λιμένος, ἐχώρει" στόμια διαπερῶσα δὲ 
λάβρῳ κλύδωνι συμπεσοῦσ᾽ ἠπείγετο" 

δεινὸς γὰρ ἐλϑὼν ἄνεμος ἐξαίφνης νεὼς 

ὠϑεῖ πάλιν πρυμνήσι᾽" οἱ δ᾽ ἐκαρτέρουν 1395 

πρὸς κῦμα λακτίζοντες" ἐς δὲ γῆν πάλιν 
κλύδων παλίρρους ἦγε ναῦν. σταϑεῖσα δὲ 
᾿Δγαμέμνονος παῖς ηὔξατ᾽" ὦ “ητοῦς κόρη 

σῶσόν μὲ τὴν σὴν ἵερέαν πρὸς Ἑλλάδα 
&x βαρβάρου γῆς καὶ κλοπαῖς σύγγνωϑ'᾽ ἐμαῖς. 1400 

φιλεῖς δὲ καὶ σὺ σὸν κασίγνητον, Qs 
φιλεῖν δὲ κἀμὲ τοὺς ὁμαίμονας δόκει. 
ναῦται δ᾽ ἐπηυφήμησαν εὐχαῖσιν κόρης 
παιᾶνα, γυμνὰς éx {πέπλων ἐπωμίδας 

κώπῃ προσαρμόσαντες éx κελεύματος. 1405 

μᾶλλον δὲ μᾶλλον πρὸς πέτρας ἤει σκάφος" 
χὼ μέν τις ἐς ϑάλασσαν ὡρμήϑη ποσίν, 

1383 εὐσέλμου] Pierson, εὐσήμου ΤΡ 1384 τό τ᾿] Markland, τὸ 
δ᾽ LP . 1385 ναὸς] Nauck, νηὸς LP|9' om. LP, addidit Markland 

u 

1386 γῆς] τῆσδ᾽ Markland 1387 κώπης] Reiske, κώπαις LP | 

τ΄ ἐκπλευκαίνετε)] Scaliger, rs λευκαίνετε ΠΡ 1388 οὔνεκ᾽ LP ἄξε- 
vov| Markland, εὔξεινον ΤΡ 1395 ὧϑεῖ] Kirchhoff, ὥϑει LP | πα- 
λιμπρυμνηδόν cl Hesych. gl. παλιμπρυμνηδόν. oiov παλίμπρυμνον χώ- 
ρησιν προῆλϑεν sig τοὔμπροσϑεν (ἐκ τοὔμπροσϑεν Paley) ἀνακάμπτουσα, 
ὡς ἐπὶ πρύμναν χροῦσαι Hermann, quo recepto antea νεώς in σκάφος 
mutandum, παλίμπρυμν᾽ ict. Mekler — 1396 δὲ γῆν] ed. Brubachiana, 
γὴν δὲ LP, γὴν δὴ} 1397 παλλίρους LL P, παλίρρους l, παλλίρρους p 
1898 εὔξατ᾽ 7'Ὃὃ' ^ 1399 ἱέρειαν LP (ἱερίαν Barnes) 1400 σύγνωϑ' 
P, σύγγνωθ᾽ p 1408 ἐπ᾽ εὐφήμησαν ras. mut. in ἐπευφήμησαν LP 
1404 sq. hic incommodi videntur 1404 πέπλων supplevit Markland, 
spatium. vacuum in LP, βαλόντες add. | (super λό ras., fort. λείπίει) 
erasum), χερῶν supplevit p 140 xsisóperog| Dindorf, φελεύσματος 1, Ὁ 

1406 εἴη mut. in ἤει L, ἤει .P 
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ἄλλος δὲ πλεκτὰς ἐξανῆπτεν ἀγκύλας. 
κἀγὼ μὲν εὐθὺς πρὸς σὲ δεῦρ᾽ ἀπεστάλην, 

σοὶ τὰς ἐκεῖϑεν σημανῶν, ἄναξ, τύχας. 1410 

ἀλλ᾽ ἕρπε, δεσμὰ καὶ βρόχους λαβὼν χεροῖν" 

εἶ μὴ γὰρ οἶδμα νήνεμον γενήσεται, 

οὐκ ἔστιν ἐλπὶς τοῖς ξένοις σωτηρίας. 

πόντου δ᾽ ἀνάκτωρ Ἴλιόν τ᾽ ἐπισκοπεῖ 

σεμνὸς Ποσειδῶν, Πελοπίδαις ἐναντίος, 1415 

καὶ νῦν παρέξει τὸν '"Ayauéuvovog γόνον 

σοὶ καὶ πολίταις. ὡς ἔοικεν, ἐν χεροῖν 
λαβεῖν ἀδελφήν 9^, jj φόνου τοὖν Αὐλίδι 

ἀμνημόνευτος ϑεὰν προδοῦσ᾽ ἁλίσκεται. 

ΧΟ. à τλῆμον ᾿Ιφιγένεια, συγγόνου μέτα 1420 

ϑανῇ πάλιν μολοῦσα δεσποτῶν χέρας. 
ΘΟ. à πάντες ἀστοὶ τῆσδε βαρβάρου χϑονός, 

οὐκ εἶα πώλοις ἐμβαλόντες ἡνίας 

παράκτιοι δραμεῖσϑε κἀκβολὰς νεὼς 

Ἑλληνίδος δέξεσϑε, σὺν δὲ τῇ ϑεῷ 1425 

σπεύδοντες ἄνδρας δυσσεβεῖς ϑηράσετε, 

ot δ᾽ ὠκυπομποὺς ξλξετ᾽ ἐς πόντον πλάτας; 

ὡς ἐκ ϑαλάσσης ἔκ τε γῆς ἱππεύμασι 

λαβόντες αὐτοὺς ἢ κατὰ στύφλου πέτρας 

δίψωμεν, ἢ ̓ ν σκόλοψι πήξωμεν δέμας. 1480 

ὑμᾶς δὲ τὰς τῶνδ᾽ ἴστορας βουλευμάτων, 

γυναῖκες. αὖϑις, qvx ἂν σχολὴν λάβω, 
ποινασόμεσϑα" νῦν δὲ τὴν προκειμένην 
σπουδὴν ἔχοντες οὐ μενοῦμεν ἥσυχοι. 

AOHNA. 

ποῖ ποῖ διωγμὸν τόνδε πορϑμεύεις. ἄναξ 1435 

Θόας; ἄκουσον τῆσδ᾽ ᾿4“ϑηναίας λόγους. 

1408 ἄλλω mut. in ἄλλος LL, ἄλλος P, ἄλλοι p | ἐξανῆπτεν LL (s ex 

o correctum esse potest) ἐξανῆπτον P | ἀγκύλας LP, &ywóoes lp 

1415 ποδειδῶν P, corr. p | Πελοπίδαις] Matthiae, πελοπίδαις δ᾽ LP 

1418 ἀδελφήν 97] Musgrave, τ᾽ ἀδελφὴν LP 1418 sq. φόνου roov 

Αὐλίδι ἀμνημόνευτος ϑεὰν] Nauck ex Badhami (φόνου roov et d's&v) et 

Marklandi (ἀμνημόνευτος) coniectura, φόνον τὸν Αὐλίδι ἀμνημόνευτον 

ϑεᾷ LP 1421 πάλιν L, πόλιν P 1426 δυσεβεῖς P, corr. p | ϑη- 

ράσσετε mut. in ϑηράσετε LL 1430 ἢ ̂ v] seripsi, 7; LP 1432 yv- 

voixsg| Markland, γυναῖκας LP | αὖτις LP 
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παῦσαι διώκων ῥεῦμα τ᾽ ἐξορμῶν στρατοῦ" 
πεπρωμένον γὰρ ϑεσφάτοισν oiov 

δεῦρ᾽ ἦλϑ᾽ Ὀρέστης, τόν v' ᾿Ερινύων χόλον 
φεύγων ἀδελφῆς τ᾽ 4ργος ἐσπέμψων δέμας 1440 

ἄγαλμά 9' ἱερὸν εἰς ἐμὴν ἄξων y9óvo. 
πρὺς μὲν σ᾽ ὅδ᾽ ἡμῖν μῦϑος᾽ ὃν δ᾽ ἀποκτενεῖν 

δοκεῖς Ὀρέστην ποντίῳ λαβὼν σάλῳ, 
ἤδη Ποσειδῶν χάριν ἐμὴν ἀκύμονα 

πόντου τίϑησι νῶτα πορϑμεύειν πλάτῃ. 1145 

μαϑὼν δ᾽, Ὀρέστα, τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 

κλύεις γὰρ αὐδὴν καίπερ οὐ παρὼν ϑεᾶς" 

χώρει λαβὼν ἄγαλμα σύγγονόν τε σήν. 

ὅταν δ᾽ ᾿ἀϑήνας τὰς ϑεοδμήτους μόλῃς. 
χῶρός τις ἔστιν ᾿4τϑίδος πρὸς ἐσχάτοις 1450 

ὅροισι, γείτων δειράδος Καρυστίας. 

ἱερός, Ado νιν οὑμὸς ὀνομάξει λεώς" 

ἐνταῦϑα τεύξας ναὸν ἵδρυσαι βρέτας, 

ἐπώνυμον γῆς Ταυρικῆς πόνων τε σῶν. 

οὺς ἐξεμόχϑεις περιπολῶν x«9' ᾿Βλλάδα 1455 

οἴστροις "Egwicov. ἄρτεμιν δέ νιν βροτοὶ 

τὸ λοιπὸν ὑμνήσουσι Ταυροπόλον ϑεάν. 

νόμον τε ϑὲς τόνδ᾽" ὅταν £ogrdfm λεώς. 

τῆς σῆς σφαγῆς ἄποιν᾽ ἐπισχέτω ξίφος 

δέρῃ πρὸς ἀνδρὸς αἷμά τ᾽ ἐξανιέτω. 1460 

ὁσίας ἕκατι ϑεά 9' ὅπως τιμὰς ἔχῃ. 
σὲ δ᾽ ἀμφὶ σεμνάς, ᾿Ιφιγένεια, κλίμακας 
Βραυρωνίας δεῖ τῇδε κλῃδουχεῖν ϑεᾷ" 

οὗ xol τεϑάψῃ κατϑανοῦσα, καὶ πέπλων 
ἄγαλμά σοι ϑήσουσιν εὐπήνους ὑφάς, 1465 

1438 πεπρωμένον] Monk, πεπρωμένοις L P, πεπρωμένος Hermann 
1439 τόν τ᾽ L, τῶν τ᾽ P | £owvóov LP. Post 1441 addit hune versum 
τῶν νῦν παρόντων πημάτων ἀναψυχάς L, om. P, eiecit Markland. Cfr. 
Hipp. 600 et Suppl. 615 1442 σε L, σ᾽ IP 144 πορϑμεύειν) Tyr- 
whitt, πορϑμεύων LP 1448 τἄγαλμα Cobet 1452 ἀλάς LP 
1453 τεύξας}] Pierson, τάξας ΤΡ 1454 γῆς] Hermann, τῆς LP 
1456 &oirvóov P 1458 9ie] Porson, ϑέσϑε LP 1460 ἐξανιέτω] 
Heath, ἐξανυέτω LP 1401 ϑεά 97] Markland, 9s&c ΠΡ 1462 λεί- 
μακαὰς Pierson 1463 f*cvoovieg P | δεῖ] fort. χρὴ | τῇδε... ϑεᾷ]) 
Marklandi monitu Musgrave, τῆσδε, ϑεᾶς LP 1465 ϑήσουσ᾽ P 
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ὃς ἂν γυναῖκες ἐν τόκοις ψυχορραγεῖς 

λίπωσ᾽ ἐν οἴκοις. τάσδε δ᾽ ἐκπέμπειν χϑονὺς 

“Ἑλληνίδας γυναῖκας ἐξεφίεμαι 

γνώμης δικαίας εἵνεκ᾽, ἐξέσωσα δὲ 
καὶ πρίν σ᾽ ᾿Αρείοις ἐν πάγοις ψήφους ἴσας 14τὸ 

κρίνασ᾽, Ὀρέστα" καὶ νόμισμ᾽ ἔσται τόδε, 

νικᾶν ἰσήρεις ὅστις ἂν ψήφους λάβῃ. 

ἀλλ᾽ ἐκκομίζου σὴν κασιγνήτην χϑονός, 

᾿“γαμέμνονος παῖ, καὶ σὺ μὴ ϑυμοῦ, Θόας. 
OO. ἄνασο᾽ ᾿Αϑάνα, τοῖσι τῶν ϑεῶν λόγοις 1475 

ὕστις κλύων ἄπιστος, οὐκ ὀρϑῶς φρονεῖ. 

ἐγὼ δ᾽ Ὀρέστῃ τ᾽. εἰ φέρων βρέτας ϑεᾶς 
βέβηκ᾽, ἀδελφῇ v' οὐχὶ ϑυμοῦμαι" τί γάρ; 
πρὸς τοὺς σϑένοντας ϑεοὺς ἁμιλλᾶσθαι καλόν; 

ἰτωσαν ἐς σὴν σὺν ϑεᾶς ἀγάλματι 1480 

γαῖαν, καϑιδρύσαιντό τ᾽ εὐτυχῶς βρέτας. 
πέμψω δὲ καὶ τάσδ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ εἰς εὐδαίμονα 

γυναῖκας, ὥσπερ σὸν κέλευμ᾽ ἐφίεται. 

παύσω δὲ λόγχην ἣν ἐπαίρομαι ξένοις 

νεῶν τ᾽ ἐρετμά, σοὶ τάδ᾽ ὡς δοκεῖ, ϑεά. 1485 

A40. αἰνῶ" τὸ γὰρ χρὴ σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεῖ. 

iv, ὦ πνοαί, ναυσϑλοῦσϑε τὸν ᾿“γαμέμνονος 
παῖδ᾽ εἰς ᾿ϑήνας" συμπορεύσομαι δ᾽ ἐγὼ 
σῴξουσ᾽ ἀδελφῆς τῆς ἐμῆς σεμνὸν βρέτας. 

ΧΟ. ἴτ᾽’ ἐπ’ εὐτυχίᾳ τῆς σῳζομένης 1490 
μοίρας εὐδαίμονες ὄντες. 

1467 λίπωσ᾽] Tournier, λείπωσ᾽ LP 1468 ἑλληνίδα P, corr. p. 
Laeunam post hune v. indicavit Brodeau (1469—72 delebat olim Har- 
tung) 1469 οὔνεκ᾽ LP 1469 sq. ἐξέσωσα δὲ καὶ πρίν σ᾽ schol. 
Aristoph. Ran. 685 (cod. Ven.), ἐκσώσασά σε καὶ πρίν γ᾽ LP. 1411 ἔσται 
τόδε] Markland, εἰς ταὐτό ys LP 1473 κασιγνήτην) Elmsley, κασί- 
γνητον LP 1479 πῶς πρὸς σϑένοντας ϑεοὺς H. Stadtmueller, fort. 

πῶς τοῖς σϑένουσι θεοῖς 1483 κέλευμ᾽ Dindorf, κέλευσμ᾽ LP 
1485 νεῶν] Boissonade, νηῶν LP | ϑεά] Aldina, ϑεᾶ L, ϑεᾷ P 
1486 40. om. L P, praefixit manus recentissima in L (et Aldina) | χρὴ] 
scripsi, χρεὼν .L P, χρῆν Dindorf 1487 Apollinis notam praefigunt 
L P, omisit Aldina | ναυσϑλοῦτε Canter 1488 εἰς] Aldina, ἐς LP 

1490 XO.] Seidler, 40. praefigunt LP 1491 εὐδαίμονες] Aldina, 
εὐδαίμονος LP | ὄντος mut. in ὄντες L, ὄντες P 
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ἀλλ᾽, ὦ σεμνὴ παρά τ᾽ ἀϑανάτοις 
καὶ παρὰ ϑνητοῖς, Παλλὰς ᾿4ϑάνα, 

δράσομεν οὕτως ὡς σὺ κελεύεις. 

μάλα γὰρ τερπνὴν κἀνέλπιστον 1490 
φήμην ἀκοαῖσι δέδεγμαι. 

ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, τὸν ἐμὸν 
βίοτον κατέχοις 

καὶ μὴ λήγοις στεφανοῦσα. 

1492 praef. chori notam /P 1495 τερπνὴν] L. Dindorf, τερπνὸν 
ΤΡ 1497 νίκα LP, νίκη 0 1498 κατέχκ .L (eras. οἷς ut vid.), 7 

οις : : 
κατέχ: l, κατέχοις P 1499 στεφανοῦσα P, στεφανοῦσσα ut vid. L, 
sed ὕσσα in ras. ser. l. Subscrips. εὐριπίδου ἰφιγένεια ἡ £v ταύροις 0P 
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conieeturas minus probabiles continens. 

Argum. lin. 2 παρακπινηϑεὶς)] παρακομισϑεὶς Wei 4 ὑπὸ τῶν 
ἐντοπίων συλληφϑεὶς ἀνήχϑη ἅμα τῷ φίλῳ Markland 5 ἐθισμὸν] 
Qscuóv Nauck 

Vers. 6 δίνας Monk 8 ὡς πόρῃ, πατὴρ Camper 9 χλεινῆς 
Markland 

10 sq. στολὴν ᾿Ελληνικὴν olim Nauck, πλάτην ᾿Ελληνικὴν Weil 
13 λαβεῖν ἀραίου (vel ἀραίας) Sitzler 14 ᾿Βλένην Markland — 15 δεινῆς 
δ᾽ Barnes | δεινῇ δ᾽ ἀπνοίᾳ πνευμάτων ἐντυγχάνων (vel συντυγχάνων) 
Reiske, λίμνης τ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων τ᾽ οὐ τυγχάνων Musgrave, δεινῆς δ᾽ 
ἀπλοίας, πνευμάτων δ΄ οὐ τυγχάνων Seidler, δεινῆς ἀπνοίας πνευμάτων δὲ 
τυγχάνων Hermann, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τὲ τυγχάνων Witzschel, 
δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τοῦ τυγχάνειν Hultsch, δὴν ἧστ᾽ ἀπλοίᾳ κτὲ. 
olim Nauck, δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων ἀντιπνόων Rauchenstein, δεινῆς 
τ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τ᾽ οὖν τυγχάνων vel δεινῆς ἀπλοίας πνευμάτων οὗ 
(vel 8^ οὗ) τυγχάνων Kvicala, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων zov τυγχένων 
olim Weil, τυχὼν δ᾽ ἁπλοίας πνευμάτων δεινῶν βίᾳ Koechly, «ἐπεὶ 
δ᾽ ἐπ᾿ ἀχταῖς σὺν πανέλληνι στόλωΣ δὴν Tor ἀπλοίᾳ πνευμάτων οὐ 
τυγχάνων Badham, δεινὴ δ᾽ ἄπλοι᾽ ἦν. πνευμάτων δ᾽ οὐ τυγχάνων 
Kirchhoff, (ἐπεὶ δὲ δαρὸν ξυμφορᾷ κατείχετοΣ δεινῆς ἀπλοίας, πνευμά- 
τῶν οὐ τυγχάνων Paley, δεινῇ δ᾽ ἁπλοίᾳ πνευμάτων τ᾽ (r delet Jerram) 
οὐ τυγχάνων Madvig, δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ (vel δειναῖς δ᾽ ἁπλοίαις) πλωίμων 
οὐ τυγχάνων Heimsoeth, δεϑεὶς (σχεϑεὶς Dindorf) δ΄ ἀπλοίᾳ πνευμάτων 
τ΄ οὐ τυγχάνων Nauck, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνεύμασιν συντυγχάνων Weil, 
δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας πνευμάτων τυχὼν σπάνει Schenkl, δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας 

πνευμάτων τε τυγχάνων England, δεινῇ δ᾽ ἀπλοίᾳ πνευμάτων συντυγ- 
χάνων vel δεινῶν ἀπλοίας πνευμάτων δὲ τυγχάνων olm coniciebam, 
δεινῆς δ᾽ ἀπλοίας τερμάτων οὐ τυγχάνων Semitelos, νήστει δ᾽ ἀπλοίᾳ 
πνευμάτων v οὐ τυγχάνων Housman, δεῖ δ΄ ie σφ᾽ ἀπλοίας κτὲ. Mekler 
11 ὦ γῆς .. στρατηγίᾳ Arnim. Versum delet Klinkenberg 18 οὐ 
μὴ τῆσδ᾽ ἀφορμήσῃς Tietzel (ἀφορμήσῃ apogr. Paris.) 

20—24 verba à τι γὰρ... ϑῦσαι delet Klinkenberg. Post 21 la- 
cunam esse putat DBruhn 23 τηρεῖ Naber 29 "A4yeio?s Nauck 

31—33 delet cum Usenero Klinkenberg 31 οὗ γῆς] γύαις δ΄ 
olim Nauck, ἐφ᾽ ἧς Rauchenstein, οὗ λεῷς Weil, οὗ φὼς Mekler, οὗ 
δῆτ᾽ Stadtmueller 84 ναοῖς 00 ἐν Heimsoeth 35—41 delet Faust 
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35 ,hic v. nisi gravi corruptela affectus est, ante eum monnulla 
excidisse necessario statuendum est* Kirchhoff | (09^ ἐννόμοισι τοισίδ᾽ 
Canter, 09" ἐννόμοις σίτοισιν Burges), δούλην νόμοισι, τοῖσιν Heim- 
soeth, οὗ δὴ νόμοις ὠμοῖσιν Maehly, ὅδ᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν Stahl, ὅ 
γ᾽ £v νόμοισι, τοῖσιν Madvig, ϑύειν νόμοισιν οἷσιν (vel ὕπου νόμοις 
ὦὠμοῖσιν) Herwerden, οὔ ϑὴν νόμοισι, τοῖσιν O. Ribbeck, νόμοις ἵν᾽ 
ὀϑνείοισιν Housman 35 sq. (ὅϑ᾽ ἐν νόμοισι, τοῖσιν. . ἴάρτεμις, 
ἑορτή [ἑορτή etiam Reiske] vel ἑορτή στ΄, οὔνομ᾽ Markland), (09^ ἐν- 
νόμῳ σὺν τοῖσιν ἥδεται. ϑεὰ "Aorsue ἑορτῇ O. Goram) 36—838 et 41 
aliquando delebam 36 "Aorsuug] χρώμεσϑ'᾽ Weil, ἔπειμ᾽ Heimsoeth | 
δρᾶν ϑέμις ἑορτάς, τοὔνομ᾽ αἷς Mekler 81 post 41 collocat Mark- 
land 38 sq. post 34 olim collocabam, versibus 35sq. et 40 sq. de- 
letis 38 ϑύειν Kvicala | καὶ πρὶν γὰρ ὄντος τοῦ νόμου ϑυηπολεῖν 
M. Schmidt 

40 κατάργμασιν μὲν Arnim 40 εὕδειν] ἴζειν Monk 48 ἐρέψιμον 
Valekenaer et Ruhnken 

50 μόνος λελεῖφϑαι στῦλος sig (ὡς Kvicala) ἔδοξέ μοι Porson | ὡς 
ἔδοξεν sig F. Gu. Schmidt 50 sq. μόνος δὲ λειφϑεὶς στῦλος sig .. ἔκ 

τ᾽ (ἐξ Kirchhoff, ἐκ μὲν Weil) ἐπικράνων Camper 51 ἐκ δέ γ᾽ ἐπι- 
κράνων Hermann, κατὰ δ᾽ ἐπικράνων Badham, εἶτα δ᾽ ἐπικράνων Koechly 

52 φϑέγμα v' Camper, σχῆμα (vel βλέμμα vel δέργμα) δ᾽ Wfg. Bauer | 
λακεῖν Markland 53 τέχνην] τύχην Meineke | ξενοχτόνος Camper 
54 τιμῶσ᾽ ] πονοῦσ᾽ F. Gu. Schmidt, μετιοῦσ᾽ Stadtmueller | ὑδραίνω τοῦ- 
rov England δῦ sq. τέθνηκ᾽ Ὀρέστης" ὧδε συμβάλλω τόδε (ceteris de- 
letis) C. Conradt 58 βάλωσί μου Seidler, δάνωσ᾽ ἐμαί Naber, βάψωσ᾽ 
ἐμαί Mekler 

60 ,videtur aliquid exeidisse, quod ad Strophii filium pertineret^ 
Reiske, etiam Bothe post 60 lacunam statuit | Στροφίῳ ys παῖς οὐκ ἦν 
Markland 62 παροῦσα πάντῃ DBrodeau, περιοῦσ᾽ ἀπόντι. olim Bothe, 
ἀποῦσ᾽ ἀπόντι Badham, (γέρας ἀπόντι. Kayser), ποροῦσ᾽ ἀπόντι Kvicala, 
φέρουσ᾽ ἀπόντι Maehly. Versum delet F. Gu. Schmidt θ τίνος πά- 
ρέὲισιν; Markland | πάρεισιν αἵδ᾽ εἴσω Elmsley 66 delet Metzger 
67 τις ἢ v repudiat Markland, proponit Herwerden 68 πανταχοῖ 
v. d. Es 

10 post 76 transponit Burges, Pyladi tribuit, zovríev γ᾽ scribens, 
Camper *1 post 117 collocat, scribens ἐμοί τε, Πυλάδη, σοί rs συν- 
δοχεῖν γ᾽ ἐχρῆν" ἀλλ᾽ wrí., Camper 13 τοιχώματα Musgrave, τροχώ- 
uere meidler 14 αὐτοῖς] αὐλῆς Musgrave 1*5 Oresti continuat 
Hand 1*6 versui 71 subiungit Hermann, qui olim v. 71 ante 70 col- 
locaverat personarum notis in sequ. versibus mutatis, ante 67 trans- 
ponit Hartung, delet Dindorf {1 (μ᾽ ἤγαγες Wfg. Bauer) 18 post 
χρήσας versum intercidisse suspicatur Paley 18 sq. ἐπεὶ γὰρ (ἐπεὶ 
δὴ Schenkl) .. διαδοχαῖς γ᾽ Markland (διαδοχαῖς δὴ Musgrave), ἐπεὶ 
0$ .. διαδοχαῖς (deleto 0") Blomfield 

80 ἐλαυνόμεσϑα Blomfield 82 ποινηλάτου Nauck 

91 τὸ δ᾽ ἔνϑεν olim Nauck | οὐδὲν] οὐκέτ᾽ Heimsoeth 92 ἢ ταῦτα 
Tournier | fort. δρῶντά μ᾽ 94 ἄγνωστος Markland 97 πότερ᾽ ἡ 
(et 98 εἰσβησόμεσϑ'α) Tournier | κλιμάκων προσαμβάσεις {λαβόντες ἀρού- 
μεσϑα πρὸς δόμον ϑεᾶς» κἀσβησόμεσϑα Kayser 98 ἐχμησόμεσθα Mus- 
grave, ἐσβησόμεσϑα Markland, ἐμβησόμεσϑα Blomfield (mallem ἀμβησύό- 
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μεσϑα), ἀμειψόμεσϑα Schenkl πῶς ἄρ᾽ οὖν ex L referebatur, πῶς γὰρ 
οὖν Hartung  λάϑοιμεν Sallier πῶς δ᾽ ἄρ᾽ εἰσέλδθοιμεν ἂν Schenkl, πῶς 
ἄρ᾽ ἐγκαϑείμεϑ'᾽ dv England, πῶς νιν οὖν λάβοιμεν ἂν Prinz (πῶς δέ 
νιν F. Gu. Schmidt) Post 98 lacunam eum Reiskio statuit Bruhn 
99 ante 98 ponit Seidler ἢ Hermann, καὶ (etiam) Hand, μὴ, de quo 
Hermann cogitavit, Paley, εἰ Kviéala (et 100 ὧδ᾽ οὐδὸν ἔσιμεν) | λύ- 
corrig Fix | μοχλῶν Darthold. Post 99 lacunam statuit Holzner 

100 ἵν᾽ οὐδὲν Fix|60' οὐδὸν ἔσιμεν Dadham, ϑύραϑεν ἔσιμεν Nauck, 
ὧδ᾽ εἰσίωμεν (et 99 ἣν pro ἢ) vel ὧδ᾽ ἱερὸν ἔσιμεν Koechly, τὸν οὐδὸν 
ἔσιμεν Bergk, ὧδ᾽ οἷκον ἔσιμεν Maehly, ὧδ᾽ ἄδυτον ἔσιμεν olim con- 
iciebam, ἄμεινον ἔσιμιεν F. Gu. Schmidt 101 ἐκβάσεις Usener 
102 ἀλλ᾽ ἡ πρὶν Hartung 105 ϑεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ κακὸν νομιστέον 
Koechly | ϑεοῦ γὰρ F. Gu. Schmidt | λακτιστέον Musgrave, ἀτιστέον 
Valekenaer, φλαυριστέον hauchenstein 107 μέλας] πέλας EF. Gu. 
Schmidt ^ 108sq. delet F. Gu. Schmidt 108 πόλεως ἄπωϑεν .. εἰἶσι- 
δὼν σκοπὸς Musgrave, λεώ v' ἄπωϑεν .. εἰσιδὼν στέγας Stadtmueller 

110 ὄμμα] ἄρμα Musgrave 111 τοι] σοι Aldina, vo Dindorf, νῶν 
Hartung 113 ὥρας rs, postea ὁρᾶν δὲ Bothe, πειρᾶν δέ Maehly, 
πείρα δέ Madvig | γείσῳ Dobree | ὅρα δ᾽ ἐκεῖσε olim Kvicala, ἄριστα δ᾽ 
εἴσω Bergk, ῥᾷστον δέ γ᾽ εἴσω Koechly, ὅρα δ᾽. ἔνεστι, Weil | ὅρα δέ γ᾽ 
εἴσω τριγλύφων, εἴ που κενὸν Musgrave, ὁρᾷς δέ γ᾽. εἴσω τριγλύφων ὕποι 
κενόν Hand, ἔσται δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὕπου κενόν Rauchenstein, ὅρα 
δ΄, ἐῶσι τριγλύφων τύποι κενοὶ Heimsoeth, ὅρα δέ γ᾽ εἰ τῶν τριγλύφων 
τί που κενὸν vel ὕρα δ᾽, ἐκεῖ σοι τριγλύφων τόποι κενοὶ Schenkl, Zzfo- 
ρικὰ δὲ γεῖσα τριγλύφων ὀπὴν κενοῖ aliquando coniciebam, ὥρα δ᾽ ἔπεισι 
τριγλύφων ὕποι κενὸν Naber, ὅρα δέ γ᾽ εἴσω τριγλύφων ὑπαὶ κεναὶ Sitz- 
ler, οἷόν vs γείσων τριγλύφων ὕπου κενὸν Busche, ὅρα δὲ γείσῳ τριγλύ- 
qov κένωμ᾽ ἐνόν Mekler | τριγλύφων ὀπῶν £vóv Semitelos | ὕπῃ Kirch- 
hoff | τόπους κενοὺς olim coniciebam | κενόν] χρεὼν Nauck 118 sq. πε- 
o&v μὲν εἴσω" τοὺς πόνους γὰρ ἁγαϑοὶ (ceteris deletis) F. Gu. Schmidt 

114 inter καϑεῖναι et τοὺς lacunam statuit England 116 τὸ δὲ 

εἶ μακρὸν Camper, ἤτοι μακρὸν Wfg. Bauer 116 sq. Pyladi continuat 
Hardion, delet Dindorf, post 105 transponit Camper, post 103 collocat 
Oresti tributos Bergk, Pyladi Maehly, post 104 ponit, scribens οὐδ᾽ 
oi μακρὸν .. τερμάτων γε... ἀροῦμεν μάτην Εἰ. Gu. Schmidt, post 112 
ohm inserebam 116 ἴτω: μακρὸν Musgrave, οὕτω ucxoóv Badham 
117 δίχ᾽ ἐργμάτων δὲ Herwerden. Post 117 versum intercidisse putat 
Markland 118 πειστέον χωρεῖν, ἀκρῶν Bothe | y6ost δ΄ ὁρῶν Donner 

120 etiam οὐ γάρ τι τοὐμόν γ᾽ Weil, οὐ γὰρ τό γ᾽ ἀμὸν Barthold, 
τὸ τοῦ ϑεοῦ γὰρ vel καὶ γὰρ τὸ τοῦ ϑεοῦ γ᾽ Wfg. Bauer, οὐ γὰρ τὸ 
μοχϑεῖν γ᾽ Semitelos | αἴτιος γενήσομαι Heath, ἄρτιον γενήσεται Mus- 
grave 121 ἄχρῃστον Hermann 122 τῷ νέῳ Camper — 123—235 in 
strophas et antistr. redigit Seidler 193 à {πάντες πρὸς τὰς» Wie- 
seler — 126 ἰὼ olim Hermann | τᾶς] κλειτᾶς Mekler ^ 126 sq. παῖ 4α- 
τοῦς, Δίκτυνν᾽ οὐρεία Seidler, ὦ παῖ Λατοῦς, ἁγνὰ zixrvvv! οὐρεία 
Weil, fort. ὦ “ατῴα κούρα, “Ἰκτυνν᾽ οὐρεία 121 (ὧδ “ίκτυνν᾽ Lach- 
mann 198 πρὸς r&v σὰν olim Hermann | xs$erólov Koechly 
128 sq. πρὸς τάνδ᾽ αὐλὰν σὰν ϑριγκούς τ᾽ εὐστύλων ναῶν χρυσήρεις Bur- 
ges 129 χρυσήρεις (sic) Beidler 

130 ὁσίας ὕσιον πόδα παρϑένιον Seidler, πόδ᾽ 0ctov: ὁσίας (deleto 
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παρϑένιον) Koechly, ὅσιον πόδα παρϑενίας ὁσίας Rauchenstein, πόδα 
παρϑενίας ὁσίας ὅσιον Eichler | παρϑέν᾽ olim Hermann | πόδα, παρϑεέν᾽, 

ἐμὸν Schoene παρϑενίων ὁσίων Mekler| ücior ὁσίας (c&c) Bergk, χα- 
δαρὸν καϑιαρᾶς Heimsoeth, τᾶς σᾶς, ὁσία England, fort. ξάϑεον ζαϑέας 

131 {σᾶς» πλῃδούχου Rauchenstei | πέμπω, γᾶς Seidler 184 xol 
delebat olim Hermann χωρῶν εὐδένδρων Hartung 134 sq. χόρτον 
τ᾽ εὐδένδρου.. Εὐρώτα Markland, χόρτους τ᾽ εὐδένδρους.. Εὐρώπας 
Dindorf 134 sqq. τείχη τ΄, PRU HE χόρτων τ᾽ ἐξαλλάξασ᾽ "Accmov 
πατρῴων δ᾽ οἴκων ἕδρας Camper 35 Εὐρώταν Barnes, εὐρωπὰ νάπη 
Bergk 136 οἴκων 9" Markland ,198 sq. ναοὺς ἄγες ὦ παῖ τοῦ 
Τροίας Hartung | alterum ἄγαγες et τᾶς delet Bergk, alterum ἄγαγες 
et τοῦ τᾶς eicit H. Buchholtz 139 ro? rovg Reiske | τοῦ γᾶς Τρώων 

Camper | r&g delet Hartung 

140 κλεινᾷ] κοινᾷ vel κείνᾳ Bothe 141 μυριοτεύχῳ Reiske, μυ- 
οιοτευχοῦς Seidler 141 sqq. χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς (στρατιᾶς ταγοῦ 
τοῦ πρεσβυγενοῦς) τῶν ᾿ἀτρειδᾶν χτὲ. Hermann, χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς 
«στρατοῦ ᾿ἀτρειδᾶν κτὲ. Badham, χιλιοναύτα μυριοτευχοῦς ἀγοῦ ᾿Ελλή- 
vov ᾿“τρείδα Altenburg 142 ἀρχόντων τῶν ᾿Δτρειδᾶν (ceteris deletis) 
aliquando Rauchenstein. Ante 4rosió&r supplet πῶλ᾽ Musgrave, ϑάλος 
Bergk, γένος Dindorf, χάριεν Rauchenstein | τῶν ᾿“τρειδᾶν τῶν σεμνῶν 
Camper | "4rozió&r] "Aoystov Markland. Post 142 ponebat olim ut an- 
tistr. 179—202 Hartung, qui 143—77 — 203— 35 statuebat, ponens 152 

post 153, scribens 150 οἵαν ἴδον ὄψιν ὀνείρων, 168 ἔνδος (δὴν, 208 τᾷ 
μναστευϑείσᾳ ᾿ξ Ἑλλάνων, 218 τρέφεν, delens 166 et τᾶς 204 et 220 et 
"Arüíóog 223 et 233 148 ἰὼ ἰὼ δμωαὶ δμωαὶ olim Hermann 144 (/0:9" » 
ὡς Dindorf, ὡς (οὔπω Musgrave | ὡς ἔγκειμαι ϑρήνοισιν Blomfield 
144 sq. τὰς... βοὰν] ἱεῖσ᾽ οὐκ εὔμουσον μολπαῖσι. βοὰν Schoene, (ἱστᾶσ᾽ 
95x .. μολπᾶς i&v olim Nauck), ταῖς οὐκ εὐμούσου μολπαῖσι βοᾶς 
Schenkl, τὰν οὐκ εὔμουσον μέλπουσα βοὰν Kvicala 144 sqq. (xal) τᾶς 
00x. εὐμούσου μολπᾶς ἀλύροις ἐλέγοις (deleto βοὼν) Elmsley, τῶς v' οὐκ 
εὐμούσου μολπᾶς ἀλύροις ἐλέγοις DBurges 145 μολπαῖσι. βοᾶς Heath, 
μούσας μολπαῖς Koechly, μολπᾶς γοερᾶς Maehly, μολπᾶς «ὑμῖν Yet 
βοὰν Mekler | βοὰν] ἀχοῦσ᾽ Fix, λίαν Klotz, βοᾶν post οἴχτοισι 147 po- 
nit Bergk 141 αἷ «b «i cb ἐν κηδείοις οἴχτοισιν olim Hermann, 2 £ 
κηδείοις οἴκτοισιν  Elmsley, αἰαῖ κηδείοις οἴχτοις Nauck, ἐν κηδείοις 
οἴκτοισιν (deleto ὃ ἔ) H. Buchholtz, κηδείους οἴκτους England 148 αἴ] 
καί Hartung, δειναί Nauck | ἃ πη δεσθοτ, ret Seidler, οἵαι συμβαί- 
νουσ᾽ ὦται Greverus 149 xeroxActou£ve Barnes 149 sq. κατακλαί- 
ὁμαι αἰάξουσ᾽ (vel κατακλαιομένα, ἄξουσ᾽) Kvicala 

150 ζωᾶς] ζωᾶς ἀπλακόνϑ᾽ Schoene, ζῶσα ϑανόντα Bergk, ζώσᾳ 
φϑίμενον Maehly | τοίαν ἰδόμαν ὄψιν ὀνείρων, deleto ἕωᾶς, Elmsley, 
ξωᾶς, οἵαν οἵαν ἰδόμαν | ὄψιν ὀνείρων Hermann | οἵαν) &v Seidler 
153 sq. πατρῷοί μοι, φροῦδος γέννα (γενεά malit Hermann) Seidler 
154 sq. οἴμοι, ἔρρει φροῦδος γέννα | {πρόρριξος ἔβα, φεῦ φεῦ τῶν [ἄργει 
μόχϑων Maehly 160 ἰὼ δαίμων, deletis verbis ὃς τὸν Fix — 156 sq. 
δαίμων, ὃς τόνδε μόνον us xri. Markland, ἰὼ δαῖμον, τί μόνον us xri. 
Bergk 

161 ῥαίνειν Bergk 161 sq. γαίας ἐννοτίους πηγὰς ooosiov τ᾽ 
Kirchhoff 162 παγάς Monk | πηγάς (97 ὑδάτων xonvatov γάλαν c 
οὐρείων Koechly, πηγὰς (U0c«ros κιρνᾶσα vel xodwoob κιρνᾶσ᾽ ὕδατος 



APPENDIX 65 

γάλαν τ᾽ οὐρείων Maehly, πηγάς τ᾽ οὐρείων τ᾽ Bergk | £x delet, Seidler 

100 κεῖται] χεῖται Nauck 

118 παρὰ τύμβον Markland, παρὰ τύμβῳ Seidler — 176 χἀμᾶς Mus- 
grave | ἔνϑα δοκήματα Hermann 119 sq. (ὕμνων τ᾽ Acur&v σοι βαρ- 

βάρων v' ἰαχᾶν Bothe) ὕμνον... ἰαχὰν delebat olim Hartung 
181 sq. ὦ δέσποιν, ἐξαυδάσω, τὰν ἐν μολπαῖσιν νέκυσιν ἰάλεμον , , u I ; Rims d Rd 3 is SUE : ; 

"idee ὑμνεῖ «ri. olim coniciebam 182 sqq. τὰν ἐν μολπαῖς uovvcv SUL Id l [ 
^ ' 7, “ Ν t γ ᾿ , 

μοῦσαν νέχυσι μελομέναν, τὰν £v ϑρήνοις "iÓeg «vt. Koechly 184 νέ- 
κυσιν μελέων Schoene, νέκυσιν μεδέων Kvicala, νέκυσι μελητὸν τὰν Polle | 
u£Asov .. μολπαῖς delebat olim Hartung | τὰν delebat olim Hermann 
185 ὑμνεῖ] «ive? Musgrave 186—91 choro tribuit Koechly 180 τῶν D o * 

- » - »" , » , » m e 

delet Seidler | οἴμοι τῶν οἴκων πατρῴων (τῶν πατρῴων οἴκων Dindorf), 

delens ᾿“τρειδᾶν et v. 188, Durges | οἴτων Musgrave 186 sqq. I6. 
οἴμοι, ἔρρει φῶς [Ἄργει σκήπτρων οἴμοι, οἴμοι πατρῴων οἴκων. ΧΟ. τίς 
δ᾽ ἐχτήκει. σ᾽ εὐόλβων ἄτα βασιλέων; τίς δ᾽ &oyd; IO. μόχϑους γ᾽ ἔκ 

, LA NJ , rr - *- , f/« DU , 3 

ὀχϑων ἄσσει δινευούσαις ἵπποισιν πταναῖς ἐξαλλάξας ἕδραν ὃ᾽ τερὸν τ 
͵ ν᾽ 0 C 

H4 9 9 , »" ΓΑ e - rr / »" ν᾿ , 

ὄμμ᾽ ἀνταίας αἴγλας ἅλιος, ἁμοῖς ἅτις προσέβα... οἴκους. ΧΟ. σπεύδει 

τ᾽ ἐπὶ... δαίμων ἐξ ἀρχᾶς. Id. ἐξ ἀρχᾶς κτὲ. Camper | οἴμοι οἴμοι, 
τῶν σῶν πατρῴων οἴκων ἔρρει φῶς σκήπτρων, οἴμοι, φϑίνει τῶν εὐόλ- 
pov "Aoysv βασιλέων ἀρχά Maehly 187 sq. ἔρρει φῶς, ἔρρει σκῆπτρον, 
οἴμοι, πατρῴων οἴκων Elmsley 188 τῶν σῶν πατρώων οἴκων Hermann, 
οἴμοι πατρῴων οἴκων Matthiae, οἴμοι πατρῴων Bothe, ἔρρει πατρῴων οἴκων 
Rauchenstein | oxvov Markland. Post 188 aliquot versus chori excidisse 
putat, 186—8 Iphigeniae tribuens, Bergk ^ 188sq. οἴμοι πατρῴων οἴκων 
ἔριν, ἐκ τῶν εὐόλβων [Ἄργει βασιλέων ἀρχαίαν Seidler 188 sqq. πατρίων, 
οἴχωκε τιναχτῶν τῶν εὐόλβων... ἀρχά Mekler 189 τίν᾽ ex] φϑίνει Har- 
dion, καὶ Dindorf, τίς δ᾽ £x Matthiae, πίπτει Hartung (malim πίτνει), φϑίν᾽ 
£x Greverus, φϑίνει ἐκ Kvicala, οὐκέτι Koechly | οὐκ ἔστιν ἔτ᾽ εὐόλβων 
olim coniciebam 189 sq. ποινὰ τᾶς τῶν εὐόλβων [Ἄργει βασιλέων ἀρ- 
χᾶς Markland, ἄτην ἐχτῶντ᾽ εὐόλβων "Aoysw βασιλέων ἀρχάν Musgrave, 
τίς γᾶς ἐκ τῶν εὐόλβων [Ἄργει βασιλέων νῦν ἀρχά olim, postea τίς ἔτ᾽ 
ἐκ τῶν εὐόλβων [Ἄργει βασιλέων ἀρχά; Hermann, (τινάχτης τίς τῶν .. 
Goxy&c; Bothe), τίνος ἐκ τῶν .. ἀρχὰ {γένετ᾽ ἄτας: ) Bergk, qui 189—202 
Iphigeniae tribuit et post 191 aliquot versus excidisse putat 

191 μόχϑος δ᾽ £x μόχϑου ἄσσει Markland, μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων 
εἱλίσσει Musgrave, μόχϑους δ᾽ ἐκ μόχϑων ἄσσει Matthiae Post 191 
lacunam statuit Dindorf 192—202 Iphigeniae reddit Koechly 
192 ἵπποισιν (ἀφ᾽ ov» Polle, ἵπποισιν (0vs» Mekler 193 post πτα- 
ναῖς lacunam statuit Kviéala | πταναῖς ἀλλάξας ἐξ ἔδρας Bothe 
193 sq. πτανοῖς ἤλλαξ᾽ ἀφ᾽ οὗ γ᾽ ἔδρας, ἱερὸν ὄμμ᾽ ἁμέρας Jacobs 
198 sqq. ἀλλάξας δ᾽ εὖτ᾽ ἐξ ἔδρας ἔστρεψεν ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς ἅλιος, ἄλ- 
λαις δ᾽ Schoene (δ᾽ delere debebat) 194 ἱερᾶς Markland | ἱερὸν {με- 
τέβαλεν» ὄμμ᾽ αὐγᾶς Hermann, ἱερὸν (9woroic) ὄμμ᾽ ἠλύγασ᾽ Badham, 
ἱερὸν (Éxovw'» ὄμμ᾽ αὐγᾶς Bergk. Supplet μετέϑηκ᾽ Monk, μετέβασ᾽ 
Paley | ἱεροῦ {μετέβασ᾽ ὄμματος αὐγὰς olim coniciebam — 194 sq. ἱερᾶς 
ὄμμ᾽ ἅλιος cbyüg: ἄλλος δ᾽ ἄλλᾳ προσέβα (et 196 ὀδύναισι) Lachmann, 
ἱερᾶς ὄμμ᾽ ἅλιος αὐγᾶς ἄλλᾳ προσέβαλε Hartung, ἱερᾶν Gou' αὐγᾶν ἅλιος 
ἄλλᾳ προσέβαλεν, 0r ἔβα Koechly 194 564. ϑερμᾶν ἔστρεψεν 09^ Gou 
αὐγᾶν ἅλιος, ἀμοῖς ὀλοὰ προσέβα Maehly 195 αὐτοῖς Markland, ἄλ- 
λαις Seidler, ἄλλοτε Jacobs 195 sq. ἀχλὺς δ᾽ ἄλλα προσέβα .. ὀδύνᾳ 

Euripides, Iphigenia Taurica. Ὁ 
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Musgrave 196 ὀδύνᾳ Hartung 191 delet Hartung 198 &ysc τ᾽ 
ἄγεσιν Musgrave 199 πρὸς ϑοίναν τμαϑέντων Musgrave 199 sq. ποινὰ 
-- εἰς οἴκους (duas syllabas excidisse ratus) Dindorf 

200 ἐχβαίνει ποινὰ Τανταλιδᾶν Monk  ποίναμ᾽ Badham — 200sq. ποινά 
τ᾽.. σπεύδει τ᾿ Elmsley ποινὰ γεῖσ᾽ οἴκου Mekler 201 zig delet Kirchhoff 

202 ἐπὶ τοῖς Duport | δαίμων (ἐξ ἀρχᾶς Σ olim Hermann, δαίμων, {φίλ᾽ 
Ὀρέσταν Koechly. Post 202 lacunam olim statuebat Hartung, item aliquot 
versus chori intercidisse putat Bergk ^ 202sq. ἐπὶ σοὶ δαίμων δυσδαίμων. 
Io. ἐξ ἀρχᾶς μοι Mekler | Óóvcóciuov| βασκαίνων Musgrave 208 ἐξ ἀρχᾶς 
{τοί μοι olim Hermann 208 sqq. ἐξ ἀρχᾶς μοι δυσδαίμων δαίμων 
ματρὸς καὶ νυχτὸς κείνας χτὲ. Hartung 205 & νυχτὸς κοινᾶς Mus- 

grave | ἐξ ἀρχᾶς] ἐξ ἃς Elmsley, ἐξ ἀρχᾶς {γὰρ Seidler, delebat olim 
Hartung 20 sq. x&x (vel καὶ) νυχτὸς κείνας λοχίας στερρὰν παιδείαν 
(deletis verbis ἐξ ἀρχᾶς) Bothe | ἐξ ἃς στερρὰν παιδείαν (ceteris deletis) 
Paley 206 λοχίου Markland, λοχίαν Elmsley (ut est in apogr.), 4o- 
qi&v et παιδείαν (uov» Seidler 207 Μοῖραί μοι συντείνουσι. ϑιεαί 
Koechly, συννήϑουσι Rauchenstein, συγξαίνουσι Bergk Απίθ 208 non- 
nulla excidisse suspicatur Seidler 208 ἃ] εἰ Musgrave  ἀμναστευ- 
ϑιεῖσ᾽ Heath, ἀμναστηϑεῖσ᾽ Kviéala | μναστευϑείσῳ ᾿ξ ̓ Ελλάνων Bothe, τᾷ 
μναστευϑείσᾳ ᾿ξ ᾿Ελλάνων Elmsley, ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ̓ Ελλάνων (ἀνδρὸς 
ἀρίστου * * ἘΣ Bergk, & μναστευϑεῖσ᾽ ἐκ τῶν κλεινῶν (versum post 209 
transponens) Paley. Versum post 209 transponit Dadham, post 215 
(ἐπέβασεν ἐξ ᾿Ελλάνων μναστευϑεῖσαν) Rauchenstein, ante 220 (scribens 
ἀμναστηϑεῖσ᾽) leuffel, delet Metzger. Post 208 lacunam indicat L. Din- 
dorf. 208 sq. ἂν μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ᾿Ελλάνων ποτὲ πρωτόγονον xri. vel 
ἂν πρωτόγονον ϑάλος ἐν ϑαλάμοις ἃ μναστευϑεῖσ᾽ ἐξ ᾿Ελλάνων Wfg. 
bauer 

210 Πήδας τλάμων (et 161 γᾶς) vel “ήδας & παντλάμων Seidler 
212 χἄϑυρμ᾽ Musgrave 218 ἔτεκεν κἄτρεφεν vel ἔτρεφεν £vex£v τ᾽ Seidler | 
τρέφεν εὐχταῖον (deleto ἔτεκεν) Hartung | εὐκταίαν δ᾽ Musgrave, (sov) 
εὐχταίαν Hermann, εὐχταίαν (αἰαῖ) Schoene, εὐχταίαν ἃν Kirchhoff, 
ἂν εὐχταίαν Koechly | ἔτεκεν, τρέφε δ᾽ εὐκταίαν ἂν Mekler. Versum 
post 210 collocabat εὐκταῖον scribens aliquando Musgrave 214 ἱππείοις 
δ᾽ Monk, ἱππείοισιν δίφροισιν Kviéala 215 ἐπιβᾶσαν Canter 
216 νυμφεῖόν γ᾽ (vel νύμφαν ὄνομ᾽) Musgrave, νύμφαν μ᾽ England | vvu- 
φείων οἴμοι. δυσνύμφων Kvicala 211 Νηρῆος (vel Νηρείας) κούρας 
Seidler, Nmojóos κούρῳ Koechly 218 νῦν γ᾽ Markland 219 Óvc- 
χαρίτους Hartung, δυσχάρτους hauchenstein, δυσεόρτους Pluess, δυσχόρ- 
rovg {τούσδ᾽ 5 olim Hermann 

222 ἱστοῖσιν καλλιφϑόγγῳ Dbadham 295 αἱμορράντων)] ἀμορωτά- 
vov Bothe 290 8η. αἱμορράντων δυσφύρμιγγι.. ἄτῳᾳ Tyrwhitt | etuog- 
ράντων .. αἰάξουσ᾽ ἄταν βωμοῖς Bergk, αἱμορράντῳ δυσφόρμιγγας ξείνων 
στάζουσ᾽ ἄτᾳ βωμούς Madvig, αἱμορράντῳ δυσφόρμιγγι ξείνων ῥαίνουσ᾽ 
(ve βωμούς Maehly, αἱμορράντων δυσφόρμιγγας ξείνων μεστοῦσ᾽ ἀτᾶν 
βωμούς Mekler | 225sqq. αἱμορράντων αἱμάσσουσα ξείνων βωμοὺς οἰχτρὰν 
δυσφόρμιγγά τ᾽ ἀῦταν οἶχτρόν τ᾽ ἐκβαλλόντων δάκρυον Burges 
220 οἰμώξουσ᾽ Markland, αἱμοῦσ᾽ olim Dindorf, αὐγάζουσ᾽ F.Gu. Schmidt, 
ἀΐουσ᾽ Heimsoeth | τέγγουσ᾽ ἄταν βωμοῖς Koechly | ἄταν] &xr&v Semi- 
telos | βωμοῖς Heath 228 δάκρυμα Seidler 

280 sq. δμαϑέντα cs χλάω, ξύγγον᾽, ὃν ἔλιπον Elmsley 281 ἐπι- 
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μαστίδιόν γ᾽ Heath 281 86. σύγγονον, ὃν λίπον ἐπιμαστίδιον ἔτι ϑό- 
Aog, ceteris deletis, Bothe, σύγγονον &uóv, τὸν ἔλιπον ἔτι βρέφος ἐπι- 
μαστίδιον τότε, νέον ἔτι ϑάλος Koechly, ἔλιπον ἔτι βρέφος ἐπιμαστίδιον 
τότε, νέον ἔτι. ϑάλος Hermann 232 primum ἔτι delet Badham | τότ᾽ 
ἔτι βρέφος Seidler, ἔτι βρέφος delebat olim Hermann, βρέφος ἔτι νέον 
ἔτι delet Bothe, ἔτι βρέφος ἔτι eicit Hartung | ἔτι θάλος] ἀταλὸν Duport 

282 sq. ἔτι νέον ϑάλος ἐνὶ χερσὶν (ceteris deletis) Maehly 234 ἐν 
χερὶ ματρὸς πρὸς στέρνοισίν τ᾽ Elmsley | στέρνοισιν Markland 

240 τί μ᾽ Seidler| τοῦ] τό us Markland, τὸ ἐκ Musgrave | λόγου] 
μόγου Musgrave 241 χυανεᾶν Συμπληγάδων Aldia | ἥκουσιν ἰσχὺν 
χυανεῶν Συμπληγάδων Jacobs 241 56. etiam κυανέαν Συμπληγάδων 
πέτραν φυγόντες Bentley 242 πλάνην φυγόντες Reiske 245 φϑά- 
νοις ἄρ᾽ Hartung 240 τίνες; τί δ᾽ ὄνομ᾽ olim, postea τίνες γῆς δρό- 
μον (vel ὁδὸν) ἔχουσιν (vel ἔχουσ᾽ ἐπ᾽) ἀξένου; Well, τίν᾽ ἐς γῆν στόλον 
ἔχουσιν οἱ ξένοι; Mekler | τί δ᾽ ὄνομ᾽ ἔχουσιν οἱ ξένοι; λέγε Ziegler | 
γῆς νόμον olim Nauck, γῆς στόλον Maehly 

250 τῷ ξυζύγῳ Elmsley | δὲ λέξον αὖ τί Weil 2562 πῶς δ᾽ εἴλετ᾽ 
αὐτούς; ποῦ τυχόντες εἴδετε; Blomfield 253 αὐταῖς ἐπὶ Dawes 
256 ᾽πάνελϑ', ὕπου Herwerden 257 ϑέλω] fort. ποϑῶ. Cfr. Or. τάτ 

258 sq. delet Monk . 258 ἤκουσ᾽ ἐξ 0rov Heath, ἤκουσ᾽ οὐδ᾽ ὕπως 
Markland, ἤκουσ᾽ οἵδ᾽ ἀφ᾽ οὗ Dobree | οὐδέ πω βωμὸς ϑαμά O. Hense 

259 ᾿Ελληνοχμῆσιν Mekler | ῥοαῖς] φοναῖς Nauck, χοαῖς Tournier. 
Post 259 versum intercidisse putat Bruhn 200 ἐπεὶ ἧς velóv εἰς Maehly | 

ἐκρέοντα Elmsley 2601 ὑλοφορβοὶ Aldina 2062 5 τις Bothe — 263 ὕρμος 
πορφυρευτιχαῖς Gxcqoig heiske 269 χεῖρε Markland, χεῖρας Mekler 

213 sq. delet Schenkl ^ 275 ἀνομίᾳ] ἀμαϑίᾳ (olim ἀλογίᾳ) Nauck, 
ἀμελίᾳ olim coniciebam 276 εὐχάς Reiske 218 οὐνϑαδε Tournier. 

Versum delet Herwerden 2179 ἡμῖν Elmsley 

280 τἀπιχωρίᾳ Reiske 281 πέτρας Brodeau 288 τρέμων] τείνων 
Bothe 284 ἀλύων Herwerden | βοᾷ" κυναγὸν ὡς Hermann, βοᾷ κυναγόν, 
ὦ Ladewig, βοᾷ: κυνώπιδα Nauck, βοᾷ" κυναγὸν οὐ Weil, Bog: κύν᾽ ἀγρίαν 
Lakon 285 τήνδε δ᾽ αὖϑ' ὁρᾷς ν6] τήνδε τ᾽ (οὐχ ὁρᾷς :) Hermann — 281 ἐσ- 
σοωμένη Hartung 288 χιτώνων] ἐχιδνῶν Markland, χαλινῶν Musgrave, 
χλιδώνων (olim κενώνων) Hermann, χελυνῶν Badham, τρίτων αὖ Kirch- 
hoff (τρίτων νῶν Fra. Schmidt, mallem τριταίων), γνάϑων ὧν Schoene 
γνάϑων αὖ Rauchenstein, κλύδωνος Maehly, φϑιτῶν ὡς Mekler | ἡ 9" 
ἐγκότως μοι Burges, ἡ δ᾽ ἄγχι νώτων vel potius ἡ δ᾽ ἐκ σκοτεινῶν Bothe, 
ἣ δ᾽ ἐγκυτὶς νῶν olim. Nauck, ἣ δ᾽ ἔχϑιμόν τε Kviéala, 7] δ΄ εἰς διωγμὸν 
F. Gu. Schmidt, ἡ δ᾽ ἀγχιτέρμων Ο. Wolff, ἡ δ᾽ αὖ τρίτη νῦν Rauchen- 
stein, ἢ δ᾽ ἔχχυτον νῶν Heinisch | fort. 7; 0^ £x χιτώνων φνυχτὶ προσφε- 
ρῶν ἰδεῖν ἐμοὶ στομωτὸν» πῦρ πνέουσα xt. 

290 ἔχουσ᾽ ἀπότροπον ἄχϑος Maehly, ἔχουσ᾽ ἄπειρον μόχϑον Mekler | 
πέτρινόν v' Musgrave, περὶ τὸν H. Hirzel 290 sq. “ἔχουσ᾽, ἄποτμον 
ἄχϑος, ὡς ἄτην βάλῃ ἐμοί F. Gu. Schmidt 292 ταῦτα φωνῆς σχή- 
ucr (vel φωνῆς σήματ᾽) Markland | ταυτὰ μορμοῦς (vel μολπῆς) Mus- 
grave, ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ὀμφῆς Burges, ταῦτ᾽ ἀπ᾽ ὄρφνης F. Gu. Schmidt 
292 sq. ἀλλ᾽ ἐπλάζετο φϑογγαῖς .. ὑλάγματι Nauck 292—4 ἀλλ᾽ ἐξη- 
πάτων | φϑογγαί eps .. | Ge φασ᾽.. μιμούμεναι. Vitelli Post 293 
nonnulla deesse putabat Kirchhoff, post 292 Bruhn 294 & φασ᾽ Bro- 
deau, ἃ "ge«cx' Badham, ἔφασκ᾽ Kirchhoff | ὧν q«o' . . μυκημάτων Bar- 

9 
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thold | 295 ὡς ϑανούμενοι]) ἐκφοβούμενοι F. Gu. Schmidt, ὡς ϑεώμενοι, 
Heimsoeth, ὡς ϑανουμένου Wilamowitz, ὡς ϑηρώμενοι Mekler, ὡς αἰδού- 
μενοι vel potius ὡς ϑολούμενοι vel ὡς ϑράσους κενοί Stadtmueller, ὡς 
δονούμενοι Holzner. Litteras μβ super ϑανούμενοι, scriptas nihil aliud 
significare putat Badham quam μέλλων δεύτερος, quo nomine eius tem- 
poris grammatici huiusmodi formas appellavissent 298 παίει οσίδη- 
gov .. πλευράς 9" ἱείς Hartung (πλευράς 4" ἱείς iam Reiske) | λαγόνας] 
λογάδας olim coniciebam | λαγόνας sig λευρὰς Reiske | λαγόνας εἰς μέσας 
Elmsley | ἐκ πλευρᾶς συϑείς Badham | πλευρὰς μέσας Blaydes 

306 o? μαχρῷ Nauck 309 προῦπτον πεσόντα F. Gu. Schmidt | 
εἶχεν J. Heiland 

312 sóméxroig Reiske (vulgo olim εὐπήχτοις ὑφαῖς ex Luciano), 
εὐπτύχτους Hermann 316 zoocxsiuévov Fix 

320 τὸ κείνου Hartung 327 ἤρασσεν Aldina 828 ἀλλ ἕν y 
ἄπιστον lournier | £x χερῶν] εὐχερῶν Mekler 328 sq. μυρίων γὰρ 
mboróyst .. ϑύματ᾽ ἐκ χερῶν βαλών F. Gu. Schmidt 329 οὐδ᾽ sig 
olim Nauck | ηὐστόχει. Badham 

330 μόλις] τέλος Maehly | re νῦν Bothe — 331 περιλαβόντες Cobet | 
ἐξεχύψαμεν Bothe, ἐξεκχρούσαμεν Badham, ἐξελέψαμεν Hermann, ἐξετρί- 
ψαμεν Fix 882 δόλοισι Paley, πέπλοισι Koechly, ἀποροῦσι F. Gu. 
Schmidt, χέντροισι Mekler 334 ὅδε δ᾽ ἰδὼν vel εἰσιδὼν δ᾽ Elmsley | 
ἐπιδὼν Monk 335 ὡς χέρνιβας Aldina | ἐς χέρνιβάς τε σφάγιά v^ ἐξ- 

ἕπεμπέ (ἐξέπεμπε ex Aldina) σοι Pierson 336 ηὔχου Mekler | εὔχου 
δ᾽ ἔτειά γ᾽ Bothe | εὔχου δὲ πολλὰ τοιάδ᾽, ὦ vsüvi, σοι F. Gu. Schmidt, 
eliam εὔχου δ᾽ ἐσαῦϑις τοιάδ᾽, ὦ νεᾶνί, σοι Stadtmueller | cor ξένων] 

. συξύγων Bothe, πολλά σοι Paley 8986 sq. vel σοι συχνῶς vel ἀναλίσκῃς 
συχνοὺς olim Bothe 337 ξένους] νέους Markland, γένους Bothe 

339 delet Nauck 

340 σφαλένϑ'᾽ coniciebam 341 “Ἕλλην ὃς ἐκ γῆς Scaliger, 'EAAq- 
νίδος γῆς Elmsley 343 ἡμεῖς ὕσια (vel οἵδε) φροντιούμεϑα Reiske, 
ἡμεῖς οἷα φροντιούμεϑα Musgrave, ἡμεῖς φροντιοῦμεν οἷα χρή Badham 
(οἷα δεῖ Koechly), ἡμεῖς φροντιοῦμεν οἷς μέλει Herwerden, ἡμῖν, οἷα δή, 
φροντιστέον Maehly, ἡμᾶς πάντα φροντίξειν χρεών Wilke, ἡμεῖς οὐκ 
ἀφροντιστήσομεν Madvig, ἡμεῖς ὕσια φροντιοῦμεν αὖ vel ὡς χρεὼν τι- 
Δϑείμεϑ᾽ ἄν Stadtmueller, ἡμεῖς ot καϑορμιούμεϑα Mekler, ἡμῖν ὥστε 
φροντίξειν μέλει. vel ἡμῖν oig μέλει. ρροντιστέα Holzner, ἡμεῖς ϑεῖα φρον- 
τιούμεϑα Jerram 346 sq. delet Monk 

351 post 349 collocat, deletis versibus 352 sq., Schenkl | καὶ τοὔναρ 
jv ἀληϑὲς ἢ, σχῆμ᾽ ἦν Musgrave | vel τοῦτ᾽... ἠσθόμην πάλαι Wfg. 
Bauer 352 τοῖς δυσπότμοις γὰρ ol ποτ᾽ εὐτυχέστεροι Well, γὰρ (καὶ 
Metzger) τοῖσι. δυστυχεστέροις olim coniciebam. Post 352 lacunam esse 
suspicatur Kviéala 352 sq. οἱ δυστυχῶς γὰρ... ἄτερ κάκης πράξαντες 
Musgrave, χοὶ δυστυχεῖς γὰρ... καλῶς πράξαντες Mekler 353 αὐτοὶ 
καλῶς Seidler, πάλαι καλῶς Dindorf, αὖϑις καλῶς Hartung, αὐτίκα κα- 

κῶς Enger, τὸ πρὶν (vel πάρος) καλῶς vel αὐτοὶ πρὶν εὖ Koechly, αὐτοί 
ποτ᾽ εὖ hRauchenstein | αὐτοὶ καλῶς πρὶν ξῶντες Maehly, οὐδ᾽ αὖ κακῶς 
πράξασιν R. Gebhardt, ὅταν κακῶς πράξωσιν A.' T. Murray. Ante 354 
aliquid excidisse putat Kayser 884 τί δ᾽ οὔτε Enger 864 5α. ἀλλ᾽ 
εἶθε.. ἢ πορϑμίς Kirchhoff 355 Συμπληγάδος Markland 356 ἂν 
ἤγαγ᾽ Matthiae, κατήγαγ᾽ Badham 357 Μενέλαν Musgrave 
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358 τῇ γ᾽ ἐκεῖ Markland 359 οἵ Reiske | οἴμ᾽ ὥστε Kviéala | zfevet- 
δαις Bothe 

362 γένειον .. εἰσηκόντισα Markland — 365 αἰσχρὰ] οἰκτρὰ F. Gu. 
Schmidt 366 ᾿“ργεῖαί τέ us (et 365 δ᾽ ἐμὴ) olim Kirchhoff | vuv] cov 
Reiske 368 sq. non suo loco esse putat Maehly 

310 προεῖπας Reiske, προσείσας Bothe, προείπας vel προειπὼν Har- 
tung | ἁρμάτων δ᾽ Aldina Ante 372 οἴμοι excidisse putat Bergk 
3173 ἀδελφὸν vvv) Ov εἱλόμην vel ἀδελφὸν τύτϑ'᾽ ἀνειλόμην Kvicala | ἀδελ- 
φὸν οὐκ Koechly 874 χασίγνητον στόμα Bothe 874 54. κασίγνητον 
στόμα συνῆψα παιδός I. M. van θη ὃὅτ0 πολλὰ] τἀμὰ F. Gu. Schmidt | 
ἀνεϑέμην Monk 317 delet Nauck 3179 πατρὸς] πάρος Kvicala 

385 ὕπως ἄρ᾽ ἔτεκεν ἡ Bothe, ὕπως ποτ᾽ ἔτεκεν ἡ Hermann, ὕπως 
ἂν ἔτεκεν ἡ Hartung, ὕπως ἔτεκεν ἄρ᾽ ἡ Klotz, ὅπως ἔϑρεψεν (vel ἐϑρέ- 
ψαϑ) ἡ Paley 385—91 delet Badham 386 ἀνομίαν Nauck (mal- 
lem ἀλογίαν) 881 (vs) ϑεοῖσιν Hermann 4889 τοὺς ἐνθάδ᾽, deletis 
versibus 387 sq., Nauck 

390 τὸ φόνιον F. Gu. Schmidt 395 ἐπ’ delet Hartung | διεπε- 
ραίωσε (et 410 λινοπόροισιν cvv) olim coniciebam, διεπέρασε πόντου 
Schoene, διεπέρασε πόρτιν Bergk 399 ἔνυδρον Markland 

403 sq. κούρα δία Dindorf, κούρα Ζιὸς Monk 405 βωμούς τὲ καὶ 
Rauchenstein 407 εἰλατίναις Seidler | εἰλατίνοις δικρότοιο κώπας 

Kirchhoff 409 ἔπλευσαν] ἤπειξαν Musgrave, πόρευσαν Dindorf, ἔστει- 
Aev vel potius ἔπεμψαν  Rauchenstein, ἔπλευσεν vel ἔπλευσ᾽ ἄρ᾽ olim 
Kviécala, ὅπλισσαν O. Goram, ἔσπευσαν T. G. Tucker | πόντια] νότια (et 
394 πετόμενος) Bergk 

410 ναῖόν τ᾽ ὄχημα διεπόρευσαν αὔραις Hartung | λινοπόροις τ᾽ 
Markland, λεινοφόροις τ΄ Musgrave, λινοπόροισιν Erfurdt, λινοπόροισί τὸ 
Monk, λινοποροῦντες Paley, λινοτόνοισί τ᾽ vel λινοτόνοις ἐν Rauchen- 
stein, λιγυϑρόοισιν Bergk 412 ἄξαντες Musgrave 414 ἐγένετ᾽ ἐλ- 
zig Monk | ἐγένετ᾽ ἐλπὶς ἀπ᾽ ἄχεσι βοτὰ Weil, ἐλπὶς γείνατ᾽ ἐπὶ màw 
ἔριν ὄτλων Mekler, ἐγένετ᾽ ἐλπὶς ἔν τε ποϑήμασιν England | ἐλπὶς ἐξά- 
γουσ᾽ ἐπὶ πήμασιν (deleto βροτῶν) Hartung | ἐπὶ πήμασι βιότων Musgrave 
(βιότου Bothe), ἐπὶ πήμασι πόρων Koechly, ἐπί ys πήμασιν Bergk, ἐπὶ 
χρήμασι πόρων Madvig, ἔν τ᾽ ἐπιπάμασιν Housman — 415 sq. ἄπληστον 
(vel ἄπλατον) ἀνϑρώποις ὄλβου βάρος Elmsley 410 βάϑος olim coni- 
ciebam | & φέρωνται Bothe 418 κεναῖς δόξαις Reiske, «svóOo£o: 
Heath 419 γνώμας οἷς μέγα καιρὸς Bothe | yvóuc τοῖς uiv Monk, 
γνώμα δὲ roig μὲν Rauchenstein | óou& (vel σπουδὰ) δ᾽ οἷς μὲν ἄκληρος 
ὄλβου Holzner  ἄκηρος (vel ἄκληρος) ὄλβου Seidler | οἷς μενέκαιρος ὄλβου 
Hermann | ἄκυρος ὄλβου Κνϊδαϊα, ἄπειρος ὄλβου Schenkl, ἄμοιρος ὄλβου 
O. Hense 419 sq. ὁρμὰ δ᾽ oig uiv ἄκαρπος ὄλβου, τοῖς δ᾽ ἄσμενος 
ἥκει F. Gu. Schmidt, γνώμᾳ δ᾽ οἷς ἔνι καιρὸς ὄλβου, τοῖς δ᾽ ἐς μέτρον 
ἥκει "Tucker 

420 εἰς ἴσον Lachmann, αἴσιμος Maehly 421 πῶς πέτρας συν- 

δρομάδας Badham 422 ἀύπνους) &ixvovs Wieseler 493 ἀκτᾶς T 
Bergk 495 παρ᾽ ἅλιον] παρ᾽ fiov Musgrave, παράλιόν τ᾽ Monk, 
παρ᾽ ἀλίμενον vel potius ἀλίμενον coniciebam 427 sqq. κόραι Νη- 
ρηΐδες χοροῖσι μέλπουσιν ἐγκυκλίοις Paley 428 Νηρέως κάλλιστα χοροὶ 
(et 440 χειρὶ) Monk | {ζᾶμαν χοροὶ Rauchenstein 429 μελπουσᾶν 
Markland, μέλπουσ᾽ Bothe | μέλπουσί νιν κυκλίοις Wilamowitz 
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430 xdv πλησιστίοισι Musgrave, πῶς z4. Rauchenstein, ἢ a4. Bergk, 
ἐν πλ. Fritzsche, 7 zà. Bruhn 482 εὐναίαν vel potius εὐνάων (εὐνάων) 
Bothe, εὖ ναίων Hartung, εὐηρέων vel potius εὔδιον Bergk, εὐπειϑέων 
(olim εὐϑείᾳ) Rauchenstein, εὐαγῶν Weil, εὐπαγῶν vel sbzcxvov Her- 
werden 433 (Gu » αὔραις Bruhn | αὔραισιν Heath | αὔραις ἢ Bothe 

434 ἔπλευσαν ἢ Ζεφύρου Bergk | καὶ πνεύμασι Koechly | πνοιαῖσι Al- 
dina 436 λευράν τ᾽ Musgrave 436 sq. ἀχτὰν ᾿ἀχιλῆος δρόμους 
καλλισταδίους τ΄ Mekler 

442 χαίταν ex L referebatur, habet Aldina 444 ἑλιχϑεῖοσ᾽ ἐν 
Markland, ἑλιχϑεῖσ᾽ ὦ Musgrave, φοινιχϑεῖσα Badham, χερνιφϑεῖσα 
Bergk, εὖ ῥανϑεῖσα HRauchenstein, ἁγνισθεῖσα Koechly, παλαχϑεῖσα 
Mekler 44454. λαιμότομος δεσποίνᾳ ϑάνοι Hartung — 445 σφαχϑεῖσα 
χερὶ ϑάνῃ Paley 446 δοῦσ᾽ delet Bothe 447 ἥδιστ᾽ ἂν τόδ᾽ ἀγ- 
γελίας Markland, ἡδίστην (ἡδίσταν Seidler) δ᾽ ἂν ἀγγελίαν Musgrave, 
ἡδύ τ᾽ vel potius χἤδιστ᾽ ἂν τήνδ᾽ ἀγγελίαν Bothe 

452 x«l γὰρ ὀνείρασι συμβαίη ᾽ν Markland, καὶ γὰρ ὀνείροις ἐπι- 
βαίην Hermann, καὶ γὰρ ὀνείροισι. μοι εἴη ^v Hartung, καὶ γὰρ ὁμαίμο- 
σιν ἐμβαίην Badham, εἰ γὰρ ὀνείροισι. συνείην Kirchhoff (ὀνείροισι συν- 
είην iam Fritzsche), εἰ γὰρ ὄνειροι συμβαῖεν Kvicala, εἰ γὰρ ὀνείρατα 
συμβαίη Bergk, εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσον εἴη (olim εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσα συμ- 
βαίη μοι πόληι πατρῴᾳ) Koechly, εἰ γὰρ ὀνείροισι. γένοιτ᾽ £v Rauchen- 
stein, τὰν (olim σὺν) γὰρ ὀνείροις ἀποβαίη Weil, εἰ γὰρ ὀνείροις ἴσα 
φαίη Fra. Schmidt, μή μοι ὀνείροις μόνον εἴη olim Ziegler, εἰ γὰρ 
ὀνείροις ἴσα κραίνοι vel σὺν γὰρ ὀνείροις πόδα ϑείην olim coniciebam, 
καὶ γὰρ ὄνειαρ συνοναίμην Mekler, καὶ γὰρ ὀνείροις ἐδάην £v Semitelos 

402 sqq. κἂν γὰρ ὀνείροισι συνείην .. τερπνὴν .. ἀπόλαυσιν, κενήν 
σερ, ἀνόλβῳ Herwerden 453 δόμοις] οἴχοις Aldina 454 δρέπουσ᾽ 
ὕμνων Badham  μύϑων olim Musgrave, ὕπνων Hermann ἀπολαύων 
olim Dindorf 404. 54. τερπνῶν 4" ὕμνων ἀπολαύοιν κοινὰν «ré. vel 
τερπνῶν ὕπνων δ᾽ ἀπολαύειν κοινὰ χάρις ὄλβῳ Paley | ἀπόλαυσιν κει- 
νάν, χάρις ὔὕλβῳ Madvig 455 κοινοῦν (). Goram | κεινὰν χάριν ὄλβου 
Fritzsche, xow&r χάριν ὄλβου Koechly, κοινὰ χάρις ὄλβω hRauchenstein 

456 διδύμας Schaefer 458 sqq. verba ery&rs .. βαίνει. post ἀνήρ 
462 collocat Elmsley (459 sq. post 462 transponit Bergk), delet Monk 

465 sq. οὐχ ὁσίαν “Ἕλλησι διδοὺς Bothe 460 "EAAqct δοθεὶς Kirch- 
hoff, ᾿Ελληνοθϑύτους Nauck, Ἕλλην ἀδίκους τ᾽ Maehly, ἀλλ᾽ αἰσχίστας 
Heimsoeth, ζϑηρῶν μόνον ciu'» Ἕλλησι διδοὺς Mekler, ἄλλοισι λόγοις 
olim coniciebam Ἕλλησι δίδωσιν ἀνάγκῃ Kauchenstein | (διδοῦσαν φαίνει 
Kviécala) | ἀποφαίνει Kirchhoff, ἀναραίνει Hartung 467 uiv delet 
(εἶεν non seponens) Milton | ὡς ἕξει καλῶς Blaydes 

471 παροῦσιν ὡς νομίζεται Naber 418 sq. πατήρ T ; ἀδελφὴ δ᾽, 
. τυγχάνει, otov Markland A15 τίς οἶδεν εἰ Ἡ. Cron 410 τίνες 

τ᾽ ἔσονται. leimsoeth ΑΤΊ ἕρπει" τοῦδέ γ᾽ οἶδ᾽ οὐδεὶς ἄκος Burges | 
κακόν) ἀπὸν olim Musgrave, βροτῶν Kirchhoff, πόρον (et antea οὐδέν᾽) 
Kayser, ὅποι Koechly, μαϑών Maehly, ἄκος, deleto v. 478, F. Gu. 
Schmidt, τέλος Weil, πάρος Herwerden, σκοπόν Mekler. Post 477 la- 
cunam (ὁπηνίχ᾽ ἥξει χὡπόϑεν κἀφ᾽ Ovrwo) statuit Bruhn A78 Óvc- 
παϑές Musgrave 

480 μικροῦ Lenting 481 μαχρὰν Nauck | μικρὸν δ᾽ ἄποικοι. χρό- 
vov O. Goram, μακρὰν δ᾽ ἀπ᾽ οἴκων χϑονὸς (γῆς L. v. Sybel) H. Hirzel | 
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ἔσεσθ᾽ αἷ αἷ κάτω Musgrave, ἔσεσθ᾽ ἐκεῖ κάτω Elmsley, ἔσεσϑε δὴ κάτω 
Dobree 482—91 et 494, 496 Pyladi tribuit Monk (494 iam Blom- 
field) 482 sq. κἀπὶ τοῖς μέλουσι νῶν κακοῖς τί λυπεῖ σ᾽ olim Kviéala, 
κἀπὶ τοῖς μένουσι νὼ κακοῖσιν ἀλγεῖς F.Gu. Schmidt 488 κακοῖσι λυ- 

πεῖ y Markland, κακοῖς ἀλυκτεῖς Musgrave, λυπεῖ κακοῖσιν Cobet, κακοῖς 
ἀλύεις Bergk -484 χτενεῖν (vel κτανεῖν) Seidler 485 olivo] ὄγκῳ 
vel κόμπῳ Musgrave 486 οὐχ] οὐδ᾽ Hermann | οἰκτίζεται] ἀκκίζεται 
Mekler 487 ἐξ] ἀνϑ'᾽ olim coniciebam 

491 καὶ γιγνωσκόμην) κοὐκ ἀρνούμεϑα vel κοὐκ ἀναίνομαι conicie- 
bam, κοὐκ ἀλύσκομεν Mekler 492 ἐνθάδ᾽] εἴπατ᾽ Weil| τοὔνομ᾽ ὧν 
“Ἑλλὰς γένος vel ὄνομα γοῦν Ἑλλὰς γεγὼς F. Gu. Schmidt, ἐνθάδ᾽ ὧν 

ὧδ᾽ ἄσμενος Mekler — 492 sq. Πυλάδης ἄρ᾽ ὑμῶν πότερος ἦν κεκλημένος 
(vel πότερος ὃς κικλήσκεται), ceteris deletis, Usener 493 λέλεχται, 

Elmsley, κέκλῃσται Kvicala 494 ὅδ᾽: ἐς τί Pierson | 00" ἔστιν, εἴ cot 
Porson. Versum Pyladi adsignat Blomfield 495 ("EMAqv εἶ Mark- 
land), Ελλήνων Elmsley 498 γύναι] γονῇ F. Gu. Schmidt 

500 τὸ μὲν] τοὔνομα Burges | xsxAnus9" apogr., unde xszinus' 
Hermann 503 ἦ φρονεῖς Hermann — 505 σοι] o Nauck — 507 xo- 
λύει cs τί Monk 

511 φυγαῖς Monk 514 ὥς y Hermann, ὅσ᾽ Musgrave | τῆσδ᾽ 
ἐμῆς Markland, ϑεὶς ἐμῆς Wfg. Bauer ^ 516 σὺ τοῦδ᾽ ἔρα Darnes, στύ- 
γους ἐρᾷ vel σύ τοι πέρα Musgrave, σύ γ᾽ οὖν ἔρου Maltby, σὺ τοῦϑ᾽ 
ὕρα Jacobs, σὺ τοῦτ᾽ ἔρου Lenting σὺ τοῦτ᾽ ἐρεῖς hauchenstein 
518 ἰδεῖν Scaliger 521 ἀφῖχται Μενέλεω δάμαρ πάλιν (vel πάλιν 
γυνή); F.Gu.Schmidt δ92 χακῶς λιποῦσα Herwerden 521 sq. post 
520 transponit, eiciens cum discipulo Schmolling 529 sq., Usener 
529 τοῦτ᾽ ἔτ᾽ ἀνερέσθαι Semitelos 

533 ὦ πότνια, σῶς ἐστι. Canter | ἔστιν ἄρ᾽ Scaliger | σῶς γάρ ἐστι 
Ac£orov γόνος Markland | ὦ ποτνιάδες, ἔστιν γὰρ ὁ Bothe — 537 Θέτι- 
δος] ᾿“χιλεὺς Monk 538 οὐκ ἔστιν ἄγαμ᾽ ὃς λέκτρ᾽ olim, postea οὐκ 
ἔστιν" ἄλλοις λέχτρ᾽ Weil, οὐκ ἔστι μέλε᾽ ὃς λέχτρ᾽ R. Haupt ^ 539 ὡς 
φάσκουσιν olim coniciebam 

541 παῖς δ᾽ Hermann 543 στρατηγός; τὰν δόμοις (vel τὰκ λέ- 
χους) εὐδαιμονεῖ; Reiske | εὐδαίμονα Markland 

552 κεῖνος γὰρ Pierson, δεινῆς γὰρ Markland, ἰδίας γὰρ Heimsoeth | 
ἐκ δάμαρτος Koechly 555 si] ἦ olim Nauck 556 ἔτεχ᾽, αὐτὸς 
Hartung 558 τήνδε] τῷδε Hermann, τῇδε Bothe, δῆϑε Fix et Witzschel, 
πῆμα F. Gu. Schmidt | σφ᾽ ἀντιτιμωρούμενος Koechly, μητρὸς ἐκπράοσ- 
cov φόνον Paley, τήνδε τιμωρῶν δίκην Weil, τὴν δίκην ἀρούμενος Se- 
mitelos 559 φεῦ" ὡς εὖ] ὡς φεῦ Nauck | κακὴν Elmsley 

560 οὐ τὰ] οὔτι England | ϑεῶν γ᾽ Paley 563 ἔστ᾽ οὔτις λόγος 
Monk, ἐστι τίς λόγος A.Elter — 566 ἀχάριτ᾽ Musgrave | ἀχάριτον ὥλετο 
Elmsley | ἀπώνατο Nauck — 567 (ἔστ᾽ ἔτ᾽ ἴάργει παῖς πατρός: Earle) 

571 πτηνῶν] τυφλῶν Nauck. Post 571 lacunam (κείνῳ δὲ μὴ ᾿πί- 
χαρμ᾽ ὀνειδίσῃς, ἐπεὶ) statuit Mekler 572 ταραγμὸς δ᾽ Wilamowitz 

518 ἑνὶ δὲ λείπεται μόνον vel ἕν δὲ λείπεται, πόνος Musgrave | λυπεῖ 
τοι. Schoene (λυπεῖ τοι μέγα Schenkl), λυπηρὸν Koechly | λείπεται ex nota 
in margine adscripta λείπει. ortum esse suspicatur Paley | ἔνι δὲ λυπεῖ- 
σϑαι μόνον Herwerden, ἕν δὲ λείπεται ϑανεῖν Wíg. Dauer. Post 573 
nonnulla excidisse putat Monk 513 sq. iv δὲ λυπεῖσϑαι μόνον" ὃ τ 
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οὐκ Hermann, ἕν λελάμπρυνται uóvov: ὅδ᾽ οὐκ Heimsoeth, £v δ᾽ ἐμοὶ 
πέρα λόγου" ὅδ᾽ οὐκ F.Gu.Schmidt. Post ἕν δὲ λείπεται μόνον versum 
excidisse eum Monkio putat Dindorf, in 574 ὅ τ᾽ scribens. ἕν δὲ λυπεῖ- 
σϑαι μένει" ὁ δ᾽ οὖν England 513 sqq. ἕν δὲ λυπεῖται μόνον — ,0 
τ΄ οὐκ ἄφρων yo μάντεων . . ὄλωλε“ -- τοῖσιν εἰδόσιν Badham 

514 ὕτ᾽] ó δ᾽ Bothe, ὃς olim coniciebam | ὕτ᾽ οὐκ ἄφρων τις μάν- 
reor H. Cron, ὅτ᾽ οὐκ ἄφρων τις ὧν ϑεῶν Polle 515 ὡς ὄλωλα Har- 
dion | τοῖσι δείμασι (vel τῷ συνειδότι) Musgrave, τοῖς ἀνειδέσιν Bothe 
516 ἡμῶν εἶσιν οἱ Nauck, ἡμῶν φίλτατοι Rauchenstein, ἡμῖν οἱ φίλοι 
Koechly, ἡμῶν εὐγενεῖς olim coniciebam, ἡμεῖς; χωρὶς οἱ Mekler, ἡμεῖς: 
ot γ᾽ ἐμοὶ Bruhn 519 ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσοντ᾽, ὦ ξένοι, καὶ τάσδ᾽ ἅμα 
Reiske, ὑμῖν τ᾽ ὄνησιν, ὦ ξένοι, ταύταις 9' ἅμα Markland 580 μά- 
λιστά γ᾽ ὧδε Porson, μάλιστα τοῦτο Nauck, μάλιστα τῇδε Heimsoeth, 
μάλιστά γ᾽ αὐτὸ Mekler | τὸ δ᾽ εὖ γ᾽ οὕτω μάλιστα γίγνεται Bothe, τὸ 
δ᾽ εὔνουν τότε μάλιστα γίγνεται vel τὸ δ᾽ εὖ μάλιστα γίγνεσθαι φιλεῖ 
(vel γίγνεται, βροτοῖς) Badham, τὸ δ᾽ εὖ μάλιστά που γενήσεται (vel μά- 
λιστ᾽ ἂν ὡς γένοιτό vro) Paley 

581 ἔχοι Aldina, ἔχῃ Hartung 586 τὸν νόμον δέ που, deleto v. 
587, Herwerden — 587 ϑνήσχων ys Jacobs | ϑνήσχειν, ϑεοῦ δίκαια ταῦϑ' 
ἡγουμένης Dobree | ϑνήσκειν ϑεοῦ vs (vel τὲ τῆς ϑεοῦ) τάδε Hartung. 
Pierson etiam delet ταῦτα ^ 588 ἄγγελος μολὼν Jacobs, ἀγγείλας, μολὼν 
Hermann, '4oyóAee, μολὼν Schoene, ἀγγεῖλαι ϑέλοι (vel ϑέλων) vel οὐκ 
ἦν γὰρ ὕστις τὰς ἐμὰς ἐπιστολὰς (ceteris in v. 588 sq. deletis) Paley, 
ἔμπαλιν μολὼν Heimsoeth, '4oysiíos μολὼν olim coniciebam, ἀσφαλῶς uo- 
Aor Holzner 588 sq. ὅστις ἂν κοῖλον μολὼν εἰς [Ἄργος αὐτὸς heiske, 

ὕστις ᾿Δργείαν μολὼν εἰς γαῖαν αὖϑις Weil 589 αὖϑις] οὐδ᾽ ὃς olim 

Nauck | τὰς ἐμάς τ᾽ (et 588 ἀγγείλαι) Maltby, τάς v' ἐμὰς Elmsley, τὰς 
δ΄ ἐμὰς Seidler | ἐμὰς 7| ̓ πιστολὰς Markland 

592 οἴσϑας οὖς v' ἐγὼ φιλῶ olim Nauck, οἶσϑαά γ᾽ ὥστε μ᾽ ὠφελεῖν 
Kirchhoff, οἶσϑας, ὡς κἀγὼ ϑέλω Bergk, οἶσϑά γ᾽, ὡς κἀγὼ ϑέλω vel 
χοὺς κἀγὼ φιλῶ Badham  χοὺς ἐγὼ φιλῶ Musgrave, δοὺς ἁγὼ ϑέλω 
etiam Badham, χὼς κἀγὼ ϑέλω vel χοῖς πέμψαι ϑέλω Rauchenstein, 
χοῖς κἀγὼ μέλω England (mallem χὼὡν κἀγὼ μέλω), xoig σ᾽ ἀποστελῶ 
Mekler 592 sq. οἶσϑα χοὺς κἀγώ, τέλος σῶσόν vs καὶ ov .. λαβοῦ 
Weil 593 σώϑητι καὶ £j Canter, σώϑητ᾽ ἐκεῖσε Musgrave, σώϑητι 
καί σοι Boissonade (καὶ col Holzner), πείσϑητι καὶ σὺ olim Dindorf, 
πείσϑητι. κἀμοὶ Kayser, σώϑητι κοῖσε olim coniciebam | σώϑητι" καὶ γὰρ 
μισϑὸς οὐ σμικρὸς λαβεῖν Kirchhoff, πείσϑητι κἄστι.. λαβεῖν Stadt- 
mueller | μισϑὸν οὐκ ἰσχνὸν vel οὐ γλισχρὸν Musgrave, aptius foret οὐ 
μεμπτόν 595 πόλις] νόμος Nauck 597 ξένη] γύναι Markland 
598 delet Nauck 

600 οὗτος δὲ μόχϑων τῶν ἐμῶν συνέμπορος Nauck, οὗτος δὲ cvu- 
πλεῖ, τοῦδ᾽ ἑκὼν μοχϑῶν χάριν (vel συμπλεῖ τῷδ᾽, ἐμοῦ μοχϑῶν χάριν) 
F. Gu. Sehmidt 603 ἄλλως vel /69" ὡς γενέσϑω England 

610 φίλοις γ᾽ Monk 615 πολλή ys Koechly 616 προμηϑία 
Tournier 618 προστρόπαι᾽ olim Elmsley 619 ἄξηλ᾽ ἄγη Mekler 

621—4 delet Herwerden (623 sq. delet H. Mueller) 621 ϑύεις cv 
Prinz 626 Hesychii glossam εὐρῶπις᾽ ἡ πατρὶς corrigens in εὐρώπης 
πέτρας sic Hesychium legisse putat Kuster 

630 x«i μὴν Nauck. Inter 630 et 631 versum excidisse putat 
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Maehly 081 ἀλλ᾽ ὧν] ὕσων Nauck | ἀμῶν γε δυνατὴν οὐδ᾽ O. Goram 
632 πρέποντα γάρ Nauck, πόαν vs γάρ O. Goram 633 ὑγρῷ τ᾽ 

ἐλαίῳ Nauck | χρανῶ τ᾽ ἐλαίῳ σῶμα σὸν κοίτας 9^ ἔσω O. Goram | κατα- 
σβέσω] καταστελῶ Musgrave, κατασκεδῶ Geel, καϑαγνίσω Camper, κατα- 

ψεκῶ vel potius κατακλύσω Koechly, στέψω κάτα Bergk, καταπλόάσω 
Rauchenstein, κατασπερῶ Ziegler, χκαταρρανῶ Glo?l| c7 σποδὸν κατα- 
σβέσω vel σὴν κατασπείσω σποδόν olim coniciebam. Versum, quem 
omisit ed. Aldina, delet Markland 6317 μή μοι λάβῃς Reiske, μὴ 'uoL 
ἀναϑῇς Hartung, μή μοι ᾽γκαλῇς Kirchhoff (debebat ᾿γκάλει), μὴ "wot 
ἐμβάλῃς coniciebam, μὴ "uol βάλῃς F. Gu. Sehmidt 639 ἴσως] i69" 
ὡς Maehly 639—42 ante 725 collocat Bergk 

640 ὃν] ὧν ed. Brubachiana | φιλῶ] ϑέλω Markland — 642 λέγουσ᾽ 
ἀπίστους Portus 643—851 choricas partes hemichoriis distribuit Her- 
mann, singulis choreutis Kirchhoff — 643 κατολοφύρομαι duplicabat olim 
Hermann, κατολοφυρόμεϑα conicit Weil 644 post δανίσι supplet ἐν 
κάρᾳ Hermann, βαρβάρων (vel δυσσεβῶν) Elmsley, ἀξένων Camper, &vo- 
σίοις Hartung, ἐν βραχεῖ Rauchenstein, μέλεον Maehly, ὦ μέλεος Weil, 
σὺν νόμῳ Mekler 044 sq. βανίσι μελόμενον ócvícw Seidler ὑ40 οἶχτος 
μὲν οὐ ed. Brubachiana, οἶκτος μὲν οὖν Reiske, οἶκτος γὰρ οὖν (olim 
οἶκτος γὰρ οὐ ταῦτ᾽, ἀλλὰ χαιρηδὼν) Bothe — 647 σὺ (in apogr.) δὲ τύχας 
μάκαρ᾽ σὲ δ᾽, ὦ νεανία Hermann, σὲ δέ, νεανία, τύχας μακαρίας Monk, 
σὲ δ᾽, ὁ τύχας μακάριος, ὦ νεανία Schoene | μάκαρος, ἰὼ νεανία Seidler, 
μακαρίας, ὦ νεανία Badham, μακαίρας, ὦ νεανία Kirchhoff 649 ὅτι 
ποτ᾽] ὁπότ᾽ Bergk | ὅτι ποτ᾽ ἐμβάσῃ vel potius ὅς ποτ᾽ ἐπεμβάσῃ Seidler 

650 τοι] τάδε Elmsley 651 σχέτλιαι. Monk 651 sq. ὦ σχετλίῳ 
πομπᾷ φεῦ φεῦ διόλλυσαι Bergk —— 652 φεῦ φεῦ, δύ᾽ ὀλλῦσαι Musgrave, 

σὺ δὲ διόλλυσαι (deletis voc. φεῦ φεῦ) olim Dindorf, φεῦ φεῦ, ἀπόλλυσαι 
Kirchhoff, φεῦ σὺ διόλλυσαι Schoene | διόλλυσθϑαι Greverus — 652 sq. IIT. 
φεῦ φεῦ. XO. cv δὲ διόλλυσαι. IIT. αἱ αἴ Monk — 6525sqq. φεῦ gs: 
διόλλυσϑαι (αἴ, αἴ, αἴ, αἴ) πότερος ὁ μέλλων: Markland | δύο διολλῦσαι, 
φεῦ φεῦ, c? αἱ ci, πότερον, ὦ μελέω (ἔτι... φρήν) σὲ πάρος «ré. Bothe | 
διολλύμενος, αἰαῖ, πότερος ὃ μᾶλλον αὖ Hartung, φεῦ φεῦ, δύ᾽ ὀλλῦσαι 

. πότερος ὃν μᾶλλον Weil ^ 654 πότερος ὃ μᾶλλον Musgrave, πότερος 
ó μὴ μέλλων Schoene, πότερος οὐ μέλλων Kvicala, πότερος ὁ μέλεος ὥν 
Koechly, πότερος ὁ μᾶλλον μέλων Bergk, πότερος οὐ μέλλει Wfg. Bauer, 
πότερος οὐ τλήμων Polle, πότερος ὁ μέλλων (ἔχειν ἔλεον ἐλάσσω φίλοιν» 
Mekler θδδ ἀντίλογα Markland 660 σὲ πάρος ἤ μ᾽, 651—6 Pyladi 
tribuens, Greverus 658 ἑλληνικοὺς Bothe, ᾿Ελληνικῶν vel ᾿Ελληνικὰ Nauck 

665 ξένη] γυνὴ Markland — 666 ᾿“ργειῶτις Nauck — 668 κοινὰ] κεδνὰ 
F. Gu. Schmidt 669 τἄλλα δὲ Monk E 

671 ὧν τ᾽ Kirchhoff | τις ἡ Hartung 672 δίελϑε Tan. Faber | 
διῆλϑε κἄπορον Musgrave | διῆλθε χἄτερος λόγος μέ τις Hartung 
613 τίς Hartung | ἀμείνον ἂν λάβοις Bothe 675 κοινῇ y Reiske | 
κοινῇ δὲ πλεύσας Elmsley, κοινῇ ys πλεύσας Lenting, κοινῇ ᾿ξέπλευσα 
Badham, κοινῇ πέπλευκα Weil | κοινῇ μὲ δεῖ πλεύσαντα καὶ κοινῇ α- 
νεῖν Herwerden 671 v ἐν] τε Lenting 618 πολλοῖσιν, εἰσὶ γὰρ 
κακοί F. Gu. Schmidt 619 προδοὺς σὲ L. Dimdorf | προδούς σε, co- 
ϑεὶς Erfurdt, etiam προδούς σε, σωϑείς τ΄ Elmsley, προδούς σε, σωϑεὶς δ᾽ 
vel σωϑεὶς (omisso δ᾽) Badham, προδούς cs νοστεῖν Heimsoeth | προδούς 
σὲ σωϑεὶς αὐτὸς εἰς οἴκους μολεῖν Hartman — 649 sq. delet Klinkenberg 
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680 καὶ φϑονήσας Bothe, x«l δολώσας Rauchensteim | x«l φονεῦσαι 
κἀπὶ heiske 680 sq. καὶ φονεῦσαί σ᾽... βάψας Bergk, καὶ φονήσας 
.. βάψαι Mekler 081 σῆς] τῆς Bothe. Versum olim delebat Kvicala 

682 ἄκληρον ex P referebatur, quod recepit Hermann | yeuó Reiske. 
Versum delet Dindorf οὐδ delet F. Gu. Schmidt 0686 ψόγου Bothe 

687 etiam τἀμὰ κάκ᾽ ἐμὲ δεῖ φέρειν Porson, κἀμὲ δεῖ φέρειν κακά 
Bothe, τἄμ᾽ ἄδην φέρω καχά Geel, τἄμ᾽ ἅλις φέρειν κακά Bergk, τἀμὰ 
κἀμὲ δεῖ φέρειν coniciebam, τἀμὰ δεῖ μ᾽ αἴρειν κακά RBemitelos 
089 λυπρὸν] λυγρὸν Markland 

090 ταὔτ᾽ L. Dindorf, πᾶν Kirchhoff 692 λύειν βίον Is. Vossius, 
λήγειν βίου Markland, λῦσαι βίον Schenkl | πράσσων 9" .. λύσω βίον 
Kvicala 695 ἔκ τ᾽ ἐμῆς vel ἐξ ἐμῆς 9" Markland 695 sq. εἰ 18 
ἐμῆς ὁμοσπόρου χτησόμενος Mekler 696 ἔδωκα σοὶ Elmsley 607 ὄνομά 
τ᾽ ἐμοῦ μένοι (μένοι Reiske) γ᾽ ἂν οὔϑ' ἅπας δόμος Markland | ὄνομά 
τ᾽ .. οὔτ᾽ vel ὄνομά y'.. οὐδ᾽ Lenting | ὄνομά τε διαγένοιτ᾽ ἂν vel 
potius σωτὴρ γένους γένοι᾽ ἂν Herwerden, ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ σέβοιτ᾽ ἂν 
Tournier, ὄνομα γένους μένοι v' àv F. Gu. Schmidt, μνήμη δ᾽ ἐμοῦ γέ- 
voit ἂν Stadtmueller 

101 σε] σοι Hartung τοῦ φόνου Monk 

110 ἐνέγκας Markland | ἄχϑῃ Barnes 712 ϑέμενος ᾿Ελλάδος προ- 
σωτάτω Nauck 114 5. delet Wilamowitz 111 sq. ἐπεὶ οὔ σ᾽ ἐγὼ 
βλέποντα μᾶλλον ἢ ϑανόνϑ'᾽ ἕξω φίλον Weil 118 βλέπονϑ'᾽ ὁμοίως 
καὶ ϑανόνϑ'᾽ Vitelli (malim ϑανόνϑ᾽ ὁμοίως καὶ βλέπον) flee 
οὐ διαφϑερεῖν λέγω Ε΄. Gu. Schmidt 719 sq. post 715 collocat, 720 
εἱστήκεις scribens, Holzner, delet Paley 

120 καίτοι κἀγγὺς ἕστηκας Erfurdt, καίπερ ἐγγὺς ἑστηκὼς vel potius 
ἑστῶτος Elmsley, xsí τοῦδ᾽ ἐγγὺς ἕστηκας Monk 122 λίαν] δεινὰς 

Maehly, τάχ᾽ αὖ (vel δυῶν) F. Gu. Schmidt, πάλιν 1. Heiland | ὅταν] 
ὅτων Reiske — 723 sq. μ᾽ ἔτι" γυνὴ γὰρ ἤδη F. Gu. Schmidt — 725 zooc- 
ευτρεπίξζετε Markland 126 μέλοντα Earle 79 πολύϑροοι Scaliger 

128 πάρεισιν, ὦ ξέν᾽ Hermann 
130 πέσῃ] προβῇ coniciebam 181 ἔξω δὲ ταρβῶ μὴ πόδα στήσας 

χϑονὸς Semitelos | ἀπονοσφίσας χϑόνα O. Hense | y9oróc] χϑόνα Kirch- 
hoff, δόμον Koechly, ξένης Stadtmueller, δόμους F. Gu. Schmidt 
137 τῷδε] τῶνδε Nauck 

140 εἰκαῖον Lindau, etiam μάταιον coniciebam 141 τυράννοις 
Kirchhoff 142 καὐτὸν Markland 744 δώσω Pyladi, cetera Iphi- 
geniae tribuit Aldina | δώσω... roig ἐκεῖ Reiske, δώσω... τοῖσι. σοῖς 

Bothe, etiam δώσω .. roig ys σοῖς Lindau | ,jminus probabiliter δώσω 
in δώσειν mutes* Dindorf, δώσειν Bothe | δώσω (vel δώσειν) λέγ᾽ οὖν 
δὴ Εἰ. Gu. Schmidt (τήνδε δέλτον σοῖς φίλοις B. Lakon) 747 Oresti 
tribuit, Aldina | τοῖσδ᾽ ἐνόρκιον Hartung 749 ἄναντα γ᾽] ἀνάκτορ᾽ 
Nauck 

153 0 τι παρήλθομεν λόγου Kirchhoff 154 αὖϑις ἔσται καιρός 
Pierson, αὖϑις ἔσται (ἔστω Fix) κοινός Markland, ὀρϑὸς ἔσται καί νυν 
Musgrave, οὔτις ἔσται καινός Monk, etiam οὔτις ἔστ᾽, ἐκεῖνος Bothe, 
αὐτὸς ἔσται καιρός Schoene, αὐτίκ᾽ ἔσται καιρός Schenkl, εὐϑὺς ἔστω 

, 3 / , ΄ τς I . (t 
κοινός Enger, αὖϑις ἔσται καινός (et κακῶς pro καλῶς) Kirchhoff, ὕστις 
ἔσται, κοινός Kvicala, εἴ τις, ἔστ᾽ ἀχμαῖος F. Gu. Schmidt, αὖ τίς ἔσται 
καινός (et καλῶς τάδε) Wesener, ἀντεφέστηχ᾽ αἷνος Mekler, ἡδὺς ἔσται 
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κεῖνος Polle, ἄγε δὸς εἰς τὸ κοινόν Molzner, αὐτίκ᾽ sig τὸ κοινόν 

C. Busche | κακῶς ἔχῃ Scaliger — 756 κυμάτων κάτα Herwerden, κυμά- 
των ἄγρα F. Gu. Schmidt, σελμάτων μέτα Koechly 759 δρᾶσον Sca- 
liger | πολλὰ δ᾽ (vel γ᾽) ἐκ πολλῶν Markland | πολλῶν] πλοίῳ Musgrave, 
qui etiam πόλλ᾽ ἄγρα πολλῶν proponit, πόλλ᾽ ἂν et κυροῖ Bothe, πολλοῖς 
cum Hermanno Nauck, πόντῳ Herwerden 

163 τἀπεσταλμένα Monk τοῦ ἐμοί]! ἅμα Heimsoeth 100 τῶν 
Q:ov v' Markland, τῶν 9^ ἑῶν Bothe 767 σήμαινε τῷ (vel σήμαιν᾽ 
ὕτῳ) χρὴ Elmsley, σήμαινε δ᾽ ó us Monk, σήμαιν᾽ ὕτῳ δὴ Badham | 
ὦ] οἷς Markland 

713 λόγου δ᾽ Markland, λόγους et μοι Bothe ττῦ ϑέας Toup 
{τι (εὑρήμεϑον Markland) 718 ἀραῖος Blomfield 719 ἵν᾿ αὖϑις 
τοὔνοιι᾽ εὖ κλύων μάϑῃς Hermann 

180 ὦ ϑεοί et 181 sq. Oresti tribuit Hermann 182 τάχ᾽ οὖν σ᾽ 
ἐρωτῶσ᾽, versum Iphigeniae tribuens, Markland | τάχ᾽, οὐδ᾽ ἐρωτῶν c, 
εἰς τὰ πίστ᾽ Musgrave, IO. τάχ᾽ οὖν ἐρῶ τῶν δ᾽ sig ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι 
Seidler, τὰ δ᾽ ἐμπόρων πω κεῖσ᾽ ἄπιστ᾽ ἀφίξεται anonymus, τάχ᾽ οὐκ 
ἐρωτῶσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. versum post 811 transponens, Hermann, 
τάχ᾽ οὖν (ἐπῶν τῶνδ᾽ sig vel potius) ἐρῶ ᾽γὼ «sic ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Bad- 
ham, τάχ᾽ οὖν ὁρῶ γ᾽ ὡς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Schoene, τάχ᾽ οὐκ ἐρω- 
τῶσ᾽ εἰς τὰ πίστ᾽ ἀφίξομαι, versum ante 810 collocans, Hartung, κλύων, 
ἐρωτῶν δ᾽ (vel τάδ᾽ ὡς ἐρωτῶν c) εἰς ἄπιστ᾽ ἀφικόμην Kirchhoff, 1Φ. 
τάχ᾽ οὖν ἐγῴώδ᾽ ὡς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Klotz, Id. τάδ᾽ si σ᾽ ἐρωτῶν εἰς 
ἄπιστ᾽ ἀφίξεται Kayser, τάχ᾽ οὖν ἐρῶ, τῶνδ᾽ εἰ τὰ πίστ᾽ ἀφίξομαι Stahl, 
τάχ᾽ οὖν ἐρῶ, τοῖς εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Kvicala, ΙΦ. τάχ᾽ οὖν σ᾽ ἔροιτ᾽ 
ἂν πῶς ἄπυστος ὠχόμην Heimsoeth, τάχ᾽ οὖν τι μᾶλλον (vel τάχ᾽ οὖν 
ἐρωτῶν) εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι. Rauchenstein, τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶν σφ᾽ εἰς τὰ 
πίστ᾽ (vel περαίνουσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽) ἀφίξομαι Schenkl, τάχ᾽ οὖν ἐρῶ" πῶς 
δ᾽ εἰς (vel ἐρῶ πᾶν" εἰς δ᾽) ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Wfg. Bauer, τάχ᾽ οὖν ἐρω- 
τῶν σ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξεται Weil, τάχ᾽ οὖν ἐρωτῶσ᾽ εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι 
scribens versum ante 810 olim collocabam, τάχ᾽, ἤν μ᾽ ἐρωτῶσ᾽, εἰς ἄπιστ᾽ 
ἀφίξομαι Holzner, τάχ᾽ &v ἐρωτῶ σ᾽, εἰς ἄπιστ᾽ ἀφίξομαι Mekler, qui post 
hune v. lacunam (πῶς ἐνθάδε ζῇς ἣ ̓ σφάγης ἐν Αὐλίδι) statuit et 781 
Oresti, 782 Pyladi tribuit| σ᾽ delet Schaefer εἰς τὰ πίστ᾽ Lachmann 

184 ἔϑυ᾽ Paley — 787 ταῖσδ᾽ εἰσὶν ἐν δέλτοισιν ἐγγεγραμμέναι Reiske. 
Versum delet Herwerden 189 ὀμόσας recipit Markland 

793 ἀναπτυχὰς Badham 794 πρῶτον λόγοις ἀφήσομαι Reiske 
τοῦ- οΤ᾽ delet Monk 1795 ἐχπεπληγμένην Musgrave 195 sq. ἐχπε- 
πληγμένη δοκοῦσ᾽ Bothe 796 ἀπιστῶν ed. Brubachiana | ἀπίστω περι- 
βαλὼν βραχίονε Doederlein 199 προσβαλὼν .. χέρα vel περιβαλὼν .. 
χέρας Herwerden 

802 ἔχω σ᾽ ἀδελφὴν οὐ δοκῶν (δοκῶν Aldina) vel ἔχοντ᾽ ἀδελφὴν 
οὐ δοκοῦντ᾽ vel ἔχουσ᾽ ἀδελφὸν σ᾽ οὐ δοκοῦντ᾽ Markland | ἔχουσ᾽ &&- 
πτως Holzner, ἔχουσ᾽ ἄελπτον Gomperz 804 τό v' Monk τὸ δ᾽ "Aoyog 
αὖ ποῦ μοι ᾽στὸν ij τε Ναυπλία; Kirchhoff, τὸ δ᾽ "4oyog αὐτοῦ μοι ᾿ στὸν 
5 τε Ναυπλία, Kvicala, τόδ᾽ "4oyos ρα; μή ᾽στιν ἥδε ΝΝαυπλία; vel τί 
δ᾽ "4oyog αὐτόϑ' ἐστὸν (vel ἐστὶν) ἠδὲ Ναυπλία; vel τὸ δ᾽ "Agyog αὐτοῦ 
μὴ ᾿στὸν ijj τε Ναυπλία: Herwerden | αὐτοῦ μεστὸν] αὐτοῦ γ᾽ ἐστὸν 
Markland, αὐτοῦ γεῖτον Musgrave, αὐτὸν ἴστον Bergk, oió' ὕπου στιν 
Rauchenstein, αὐτοῦ μέτοχον Heimsoeth, αὐτῷ μέλετον Weil. Post 805 
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versum excidisse (ἀλλ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ σ᾽ ὠλέναις προσπτύσσεται) arbitratur 
Mekler 807 etiam Πέλοπός ys παιδὶ παιδὸς ἐξέφυσέ us Elmsley 

810 delet H. Behrns 811 λεγόμεν᾽ ἄκουε... ᾿Ηλέχτρᾳ Mekler | ἀκοὴν 
Musgrave | ̓Ηλέχτρας πάρα Reiske | ἁγῷδα δ᾽ ἀκοῇ, πρῶτα δὴ δέξαι (vel 
λέξω) τάδε F. Gu. Schmidt 818 οὔνεκ᾽ ἦν πέρι Barnes, ἣν εἶχον (vel 
ἡ ̓ νείκουν) πέρι Markland, ἥτις ἦν πέρι Porson, ἦν δίκη πέρι Naber, 
ἡνίκ᾽ ἦν τέρας olim coniciebam 814 ταῦτ᾽ οὖν] ταύτην Reiske | 
οἶσϑας εὐπήνοις Nauck 815 κάμπτεις φρένα Bothe 810 ἔπειτ᾽ 
ἐν ἱστοῖς Reiske, εἰκώ τ᾽ ἐνιστᾶσ᾽ Musgrave 817 καὶ τόδ᾽ εὐμίτοις 
πλοκαῖς ὕφος Nauck 818 καὶ λούτρ᾽] κάλλος τ΄ Musgrave, κάλλυντρ᾽ 
Madvig | ἀπεδέξω Monk, (ἃ ἐδέξω Kirchhoff, ἀνδέξω Weil), à ὅτ᾽ ἐδέξω 
tosta 819 οὐ ser (οὗ γὰρ Heath), εὖτ᾽ ἄρ᾽ Koechly | οὐ γὰρ 
ἐσθλὸς ὁ γάμος Bergk | οἴκου γὰρ ὁ γάμος ἐξολῶν μ᾽ ἀφείλκετο F. Gu. 
Schmidt | εἰ γὰρ Semitelos | ὃ χρόνος μακρὸς ὥν Nauck | ἐσϑλὸς] τέλεος 
Heimsoeth, ὕϑλος Mekler, fort. ὀρϑὸς ὥν μ᾽ ἐπωφέλει Kirchhoff 

820 κόμας σᾶς Reiske (volebat κόμης σῆς) 821 τάφῳ] τροφῷ 
Musgrave 825 Οἰνόμαον ἑλών Elmsley, Οἰνομάου κόρην Nauck 
826 post 823 collocat Reiske, delet Wilamowitz ^ 827—99 in strophas 
et antistr. redigit Seidler — 827 ἄλλ᾽, ὁ φίλτατος Markland 828 Ὀρέ- 
σταν Seidler  τηλόϑεν Elmsley, τηλύγετον {μολόντα vel φανέντας Koechly, 
τηλέπορον hauchenstein, τηλόϑεν ἱγμένον Herwerden 828 5α. τηλόϑεν 
χϑονὸς ἀπὸ πατρίδος {φανέντ᾽ » Hartung | τηλύγετον (ἐμοῦ ϑάλος xol) 
χϑονός Mekler 828 sqq. τηλικόνδ᾽, ἀπὸ χϑονὸς πατρίδος, "4oyÓQsv 
{πλανῶντ᾽ », ὦ φίλος England 829 χϑονὸς πατρίδος ἐξ ἐμᾶς Rauchen- 
stein — 829 sq. ἀπὸ TOUR πατρίδος ὦ φίλος (deleto 4oyó89sv) Wilamowitz 

830 ὦ φίλος] ὄφελος Bothe 832 δάκρυ ἄδακρυ Hermann | κατὰ 
δὲ δάκρυα, κατὰ δὲ γόος χαρά 9" ἅμα Dindorf, κατὰ δὲ δάκρυα, κατὰ 
δὲ γόος ἅμα καὶ χαρὰ Badham 882 κατὰ δάκρυ᾽ ἀδάκρυα, deletis 
verbis x«r&à γόος... χαρᾷ, tribuens 832 sq. Iphigeniae, Wfe. Bauer 
833 ὡς δ᾽ αὕτως ἐμόν Herwerden 884 τόδ᾽ ἔτι βρέφος Barnes, τότε 
δὲ τόδ᾽ ἔτι βρέφος vel τότε δ᾽ ἔτι βρέφος σ᾽ Seidler, τόδ᾽ ἔτι τόδ᾽ ἔτι 
βρέφος vel τότε cs, τότ᾽ ἔτι βρέφος Hermann, τότ᾽ fri βρέφος σ᾽ Mat- 
thiae, τότ᾽ ἔτι σε βρέφος vel τότε δ᾽ ἔτι σὲ βρέφος Bothe, τότ᾽ ἔτι βρέ- 
φος Fix, τότ᾽ ἔτι τότε βρέφος σ᾽ Schoene, σὲ τὸν τότ᾽ ἔτι. βρέφος Koechly | 
τότε σ᾽ ἔτι βρέφος ἔλιπον (iv) Kirchhoff  ἀγκάλαισι] ἀγκάλαις Aldina, 
ἀγκάλαις ce Hartung 885 νεαρὸν (iv) Bothe 886 οὐ λόγοις, ἀλλὰ 
κρεῖσσον ἢ λόγοις England | ἢ λέγοιτ᾽ ἂν Musgrave, ἢ λέγοι τις Hartung | 
εὐτύχουν. ἐμὰ Reiske, ἐντυχὼν ἐμᾷ (et ψυχᾷ) vel εὐτυχοῦσ᾽ ἐμὰ Mark- 
land (sórvyo?sc uov praeferebam), ἐντυχὼν ἐμοῦ Schoene, εὐτυχεῖν ἐμέ 
Koechly, εὐτυχοῦντ᾽ ἔργῳ Madvig, εὐτυχούμενα (olim εὐτυχοῦντ᾽ £ud) 
Weil, εὐτυχοῦσ᾽ ἐγώ Wfg. Bauer, εὐτυχῶν μόνοις Holzner 880 sq. ὦ 
χρείσσον᾽ 3] λόγοισιν εὐτυχῶν τύχαν, τί φῶ: Hermann, ὦ ᾿ρεῖσσον ἢ Àó- 

γοισιν εὐτυχῶν τύχαι (τυχᾶν mavult Nauck, φυγᾷ Kayser) τί φῶ; Elms- 
ley, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ἐμοῖς, ὦ ψυχά, τί φῶ; Monk, ὦ xosíc- 
cov' ἢ λόγοισιν εὐτυχῶν ὁμοῦ τύχαν, τί φῶ; Bothe, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοι- 
σιν ἐντυχὼν ἐμοί, τί φῶ; Badham, ὦ κρεῖσσον ἣ λόγοισι ϑυμὸς εὐτυχῶν, 
τί φῶ; Heimsoeth, ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν εὖ τυχὼν ἐμοῦ, τί φῶ; Wfg. 
Bauer, τί φῶ; | ὦ κρεῖσσον ἣ λόγοισιν εὐτυχοῦσ᾽ ἐμοῦ | ψυχά, L. Lentz, 
ὦ κρεῖσσον ἢ λόγοισιν ἐντυχὼν ἐμοῦ {φρενὶ παρα ψυχά, τί φῶ: Mekler 

837 τί φῶ olim delebam 
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842 ἄτοπον) ἄφατον Herwerden | ὦ φίλος et 844 φύγῃς Monkj 
843 δέδια δ᾽ ἐκ χερῶν μή us πρὸς αἰϑέρα Blomfield 844 ἀμπτομένα 

Markland 848 ὅτι μοι. συνομαίμονα) μόσχον ὁμαίμον᾽ ἃ Mekler | 

ὅτι ζνεανίαν. μοι Paley | ὅτι δόμοισι τόνδε ξυνομαίμον᾽ Blomfield 

852 ἐγὼ {δ᾽ ἂν Reidler, ἐγὼ {δὴ Hermann, ἐγὼ (ἐγὼ Kirchhoff, 

(οἴμοι ᾿γὼ Wfg. Bauer, ἐγῷ (δ᾽ &» Bruhn | oi", «οἶδ᾽ 5 Monk 

8ῦ4 ᾿ϑῆγε Jacobs — 855 γάρ τοι παρὼν F. Gu. Schmidt, γὰρ οὖν παρὼν 
olim Weil 856 ἀνυμέναιον olim coniciebam 857 εἰς ϑυσίαν 

Markland, ἐπίκλησιν "Tucker 857 sq. etiam εἰς χλισίαν ἄλεκτρον Or. 
ἀπαγόμαν Wfg. Bauer, εἰς χλισιᾶν ἀλέχτρων δόλον Ov  &yóucv Weil 
(mallem δόλον ἀγόμαν) | λέκτρον δόλιόν τ᾽ Maehly, λέκτρον δόλιον Se- 
mitelos 859 δολίων ür Musgrave | ὕτ᾽ ἀπαγόμαν vel ὁπότ᾽ ἀγόμαν 
Beidler 

861 {τῶνδ χερνίβων Markland | {τῶν ἐκεῖ Seidler, ἐκεῖ (τῶν ἐμῶν) 
Kirchhoff, ἐκεῖ τῶν πικρῶν Koechly | ἐκεῖ delet Bothe 864 ἀπάτορα 
πατέρα πότμῳ ἔλαχον hauchenstei, πατέρ᾽ ἀπάτορ᾽, ἄποτμον ἔλαχον 
πότμον Nauck, ἀπάτορ᾽ ἄρα πατέρα, πότμον ἄποτμον ἔλαχον Mekler | 
ἔλαχον, (ὦ φίλος» Hermann, ἔλαχον ἔλαχον Paley, ἔλαχον {τότε ) Koechly 

809 δεινᾶς delet Monk | ὦ μελέα τόλμας, ἔτλαν δείν᾽ ἔτλαν Paley 
(810 δείν᾽ ἔτλαν delens) 

870 δείν᾽ ἔτλαν delet Bothe 871 ἀνόσιον ἀπέφυγες ὄὕλεϑρον ἐξ 

ἐμᾶν Well| ἀνόσιον ὄλεϑρον Mekler 818 & δ᾽ ἐπὶ τοῖσι Bothe, ἁ δὲ 
τούτοις F. Gu. Schmidt, & δὲ πάντως Weil| ἁ δ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖσι τίς τελευτὰ 

μένει; Matthiae, τίς δ᾽ ἀπαντήσει τελευτά; Herwerden. Versum delet Bothe 
874 sqq. τίς (τίς eicit Wilamowitz) τύχα uot συγχωρήσει τινά... εὗρο- 

u£ve .. πέμψαι Markland 876 πάλιν ἀπὸ πελάνων Orelli, πάλιν 
ἀπὸ πόλεος Hartung, πάλιν ἀποστελῶ σ᾽ Bergk, πάλιν ἀπὸ ξένας Koechly, 
πάλιν ἀπὸ λεὼ vobó  Maehly, πάλιν ἀποπρὸ νεώ σ᾽ F.Gu. Schmidt, 
πάλιν ἐπὶ πόλεως H. Cron, αὖ (vel νῦν) πάλιν ἀπ᾽ ὀλέϑρου σ᾽ conicie- 
bam, πάλιν αὖ ξένας σ᾽ ἀπὸ πόλεως Bruhn 

880 πρὶν ἔτι ξίφος Hartung, πρὶν ἔσω ξίφος Bergk, πρὶν ξίφος 
Paley | πρίν {τιν᾽ ἐπὶ ξίφος λαιμῶν σῶν ἔσω (olim λαιμῷ σῷ) conicie- 
bam | αἵματι] ὄμματι F. Gu. Schmidt 881 παλάξαι Scaliger, παῖσαι 
Reiske, ψακάσαι. Mekler | πελάσαι; τόδε τόδ᾽ (deleto σὸν) Hermann | τόδε 
σόν, τόδε y Rauchenstein, τόδε σόν, τόδε σόν Koechly, τόδ᾽ ἔτ᾽ ὀψὲ 
σὸν Mekler 884 πότερα Blomfield | ναυσὶν Monk, νάϊος vel ναὺς 

Badham, ναΐῳ στόλῳ Wilamowitz $86 ἄρα] παρὰ Reiske 886 sq. 

πελάσει σ᾽... στείχειν Dothe 889 μὴν] μῶν Milton, μὲν Markland 
890 στενοπόρους ed. Brubachiana, στεινοπόρου Markland 894 566. 

τάλαιν᾽, ὦ, τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἂν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἤ τι τῶν ἀδοκήτων 
Bothe, ταλαίνᾳ, ταλαίνᾳ τίς οὖν τᾷδ᾽ ἢ ϑεὸς 7| βροτὸς τῶν ἀδοκήτων 
Hartung. Post 894 nonnulla excidisse putat Seidler 895 τίς ἂν 
οὖν, τίς ἂν ἢ ϑεὸς Reiske, τίς ἄρ᾽ οὖν νῶν ἢ ϑεὸς Rauchenstein, τίς 
ἄρ᾽ οὖν τῶνδ᾽ ἢ ϑεὸς Maehly, τίς ἂν οὖν τάδ᾽ ἄνοι ϑεὸς Mekler 
895 sq. τίς ἄρ᾽ οὖν τάδε γ᾽ ἢ ϑεὸς sivs βροτὸς τῶν ἀδοκήτων Koechly, 
τίς οὖν τάδ᾽ ἰδὼν ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς τῶν ἀδοκήτων Dindorf 895 sqq. 
τίς ἂν οὖν τίς Qv ἢ .. βροτὸς — εἴ ys τῶν ἀδοκήτων πόρος — αὖ πό- 
ρον ἐξανύσας (et 898 φανοῖ cum Marklando) Camper, τίς ἄρ᾽ οὖν, τά- 
λαν, ἢ ϑεὸς ἢ βροτὸς ἡμῖν τῶν ἀδοκήτων πόρον εὔπορον ἐξανύσας (vel 
πόρον ἐξανύσας) Wfg. Bauer, τίς ἄρ᾽ οὖν, τάλαιν᾽, ἢ ϑεὸς ἢ βροτῶν £x 
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τῶν ἀδοκήτων olim coniciebam 896 τί] τύχα (et 897 ἐξανύσασα) 

Seidler | τί τῶν] Τιτὰν Badham, τί (τυχὸν τῶν Rauchenstein, τί {τρί- 
vov» τῶν Weil, τί {μέσον τῶνδ᾽ 0v» τῶν Bruhn 896 sq. τίνα τῶν 
ἀδοκήτων πόρον ἐξ ἁπόρων Matthiae 897 πόρον ἀπόρων Reiske, 
πόρον ἐξ ἀπόρων Blomfield, ἄπορον πόρον Seidler | ἐξανύσαι, deleto 
φανεῖ in v. 898, Kirchhoff, ἐξανύσει praefert Nauck, ἐξανύσαν Mekler | 
εὔπορον εὑρὼν πόρον ἐξανύσαι. olim Koechly 898 δυσδαιμόνοιν 'Arosi- 
δαιν Markland, δυοῖν τοῖν γόνοιν ᾿ἀτρείδα Pierson, δυοῖν δυσμόροιν 
(τλημόνοιν Tucker) ᾿“τρείδαιν Herwerden | ̓“τρείδαιν πόροι Bergk. Ver- 
sum delet Ziegler 

900 sq. post 844 collocat Th. Ladewig 901 τάδ᾽ οἶδ᾽ ἰδοῦσα vel 
τάδ᾽ εἶδον ὄντα olim coniciebam | xoó χλύουσ᾽ ἀπ᾽ ἀγγέλων Hermanmnm, 
κοὐκ ἀπ᾽ ἀγγέλων κλύω Hartung, κοὐ χλύουσ᾽ ἐπίσταμαι Nauck, κοὐ 
κλύουσα τυγχάνω F.Gu. Schmidt, xo? χλύω παρ᾽ ἀγγέλων England, καὶ 
λύουσιν ἀγγελῶ Mekler, xo? κλύουσ᾽ ἀμηχανῶ Stadtmueller 902 sis»: 
φίλους δ᾽ Markland 904 λῆξαι δέ v' vel potius λήξαντε δ᾽ Markland 

905 τὸ καλοῦν ὕπως πλοῦν πνεῦμα Burges | ὄνομα] πνεῦμα Musgrave | 
ἔρυμα σῆς Enger 906 λαχόντες Heimsoeth | βησόμεσϑα] φευξόμεσϑα 
Nauck 907 μὴ ᾿χβῆναι Herwerden 907 sq. μὴ; ᾿κβάντας τύχης 
καιρὸν, λαβόντας ἡδονὰς ἄλλως λαβεῖν Bothe, μὴ ᾿κβάντας τύχης και- 
ρόν, λαβόντας ἡδονὰς ἄλγος λαβεῖν Greverus, μὴ ᾿μβάντας τύχῃ .. ἧδο- 
vi, ἄλλως λαβεῖν Badham. Versus delet L. Dindorf 908 καιρὸν 
λιπόντας Heimsoeth, χαιρὸν λαχόντας Weil| ἡδονὰς ἄλλως λαβεῖν Sca- 
liger, δ΄ ἡδονὰς ἄλλας λαβεῖν Enger, αὖϑις ἡδονὰς λαβεῖν Schenkl, ἡδο- 
νὰς αὖϑις λαβεῖν olim coniciebam | λαβεῖν] ἔχειν Monk, λιπεῖν England 

910 τόδε ξυνέρδειν: ἣν F. Gu. Schmidt 911 σϑένειν τὸ ϑεῖον 
μᾶλλον] συλλαμβάνειν τὸ ϑεῖον Nauck | αἰνεῖν (vel στέργειν vel σπεύδειν) 
τὸ ϑεῖον Rauchenstein, φίλον τὸ ϑεῖον F. Gu. Schmidt, συνϑεῖν τὸ ϑεῖον 
T. G. Tucker 912 (οὐδέν μ᾽ ἐπισχήσ᾽ [1. e. ἐπισχήσει) Reiske), o? μή 
u^ ἐπίσχῃ γ᾽ Elmsley, (οὐδὲν μὴ ᾿πίσχῃ μ᾽ Matthiae), οὐδέν μὲ μὴ σχῇ 
y Hermann | οὐ μή μ᾽ ἐπίσχῃς οὐδ᾽ ἀποστήσεις Monk, οὐδέν w^ ἐπίσχει 
οὐδ᾽ ἀποστήσεις Dadham, οὐδέν μ᾽ ἀπίσχει, γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσει. Greverus, 
ἐπίσχες" οὐδὲν γάρ μ᾽ ἀποστήσει Koechly, οὐδὲν ἔτ᾽ ἐπίσχει. w^ olim 
Nauck, οὐδὲν δ΄ ἐπίσχει μ᾽ οὐδ᾽ ἀφεστήξει, etiam 909- 911 Iphigeniae 
tribuens, Heimsoeth, οὐδέν μ᾽ ἐφέξει γ᾽ οὐδ᾽ (vel ἐπισχὸν τοῦδ᾽) ἀπο- 
στήσει Maehly, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει γ᾽, οὐδ᾽ ἀφεστήξει. olim Weil, οὐδ᾽ ἤν 
μ᾽ ἐπίσχης, τοῦδ᾽ ἀποστήσεις Madvig, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχον τοῦδ᾽ ἀποστήσει 
olim coniciebam, οὐδ᾽ ἄν μ᾽ ἐπίσχοις γ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσαις England, 
οὐδὲν δ᾽ ἐπίσχει μ᾽ οὐδ᾽ ἀποστήσεις λόγῳ Herwerden, οὐδέν μ᾽ ἔτι 
σχῆμ᾽ τοῦδ᾽ ἀποστήσει λόγου Mekler, οὐδέν μ᾽ ἐπίσχει. γ᾽, κἂν ἄπιστος 
ἢ λόγος Holzner 914 εἴληχε: φίλα γάρ ἐστι τἀμὰ πάντ᾽ ἐμοί Koechly | 
φίλα γάρ ἔστι, ταῦτ᾽ ἐμοί Markland, (φίλα γὰρ ἤσκει. πάντ᾽ ἐμοί Musgrave), 
φίλα γάρ ἔστι πάντ᾽ ἐμά Seidler, φίλα γὰρ ἐς τὰ πάντ᾽ ἐμά Hermann, φίλα 
γὰρ ἔσϑ' ἅπαντ᾽ (vel ἐστέ πάντ᾽) ἐμοί Bothe, φίλα γάρ ἐστι. τἄμ᾽ ἐμοί Schoene, 
φίλα γάρ, εἴ τι, ταῦτ᾽ ἐμοί Kayser, φίλα φίλων γὰρ πάντ᾽ ἐμοί Heimsoeth, 
φίλα γὰρ ἕν τὰ πάντ᾽ ἐμοί Enger, (φίλα γὰρ αὐτῆς πάντ᾽ ἐμοί Madvig), 
φίλα γάρ ἐστε πάντ᾽ ἐμοί Vitelli, φίλα γὰρ ἔστ᾽ ἀσπάστ᾽ ἐμοί Mekler, φίλα 
γάρ ἐστι v&yysvij (vel τὰν γένει) Semitelos, φίλα δ᾽ ἀκουστὰ πάντ᾽ ἐμοί 
Holzner 916 xci] τίς Donner 918 εἰ δ᾽ ἐστί γ᾽ ᾿άτρέως ϑυγατρός 

T4 (vel παιδός), ὁμογενὴς ἐμός (vel ἐμοί) Elmsley | ὃ δ᾽ L. Dindorf, cà 
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Kvicala | ὅδ᾽ ἐστίν Monk, ἔστιν δ᾽ 00! Gu. Dindorf, ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἄρ᾽ 
F. Gu. Schmidt  ὁμογενὴς ἐμοί Aldina 919 ἀνεψιός σοι. Markland 

Ante 922 duos versus excidisse putat Herwerden 925 τιμωρῶν 
φόνον (vel φόνου) coniciebam 926 τίς; ἀντὶ τοῦ Monk 

930 οὕτω νοσοῦντας Kviéala 932 ἀχταῖς ἐνθαδ᾽ Bothe 980 ci- 

ματηρὰ πνεύματ᾽ ἐμβαλεῖν repudians conicit αἱματηρὰν ἀτμίδ᾽ ἐμβαλεῖν 
Weil (malim αἱματηρὸν ἀτμὸν), αἱματηρὸν ἄσϑμά γ᾽ ἐμβαλεῖν Herwer- 
den | αἱματηρὸν ἐμβαλεῖν μύωπ᾽ ἐμοί Semitelos | ἔτ᾽ ἐμβαλεῖν Bothe 
938 ,stare posset δράσων, sed procul dubio legendum δρᾶσαι“ Elmsley, 
δράσων Monk | σιγητέον Polle 939 πόνων] λόγων Markland 

941 μεταδρομαῖς δ᾽ olim Kirchhoff, μεταδρομαῖς τ᾽ (et 942 £v9" 
ἐμὸν) Wfe. Dauer 942 ἐλαυνόμεσϑα Blomfield | ἔνϑεν μου Elmsley, 
ἔνϑ'᾽ ἐμὸν Hermann, ἔστε μοι Badham, ἔστ᾽ ἐμὸν Koechly, &v9^ ὧν μου 
F. Gu. Sehmidt 942 sq. ἔστε δὴ πόδα ἐς τὰς ᾿ϑήνας ἐξέπεμψε Paley, 
ἔστε μοι. πόδα ἱστᾶσ᾽ ᾿Αϑήναις ἣ μ᾽ ἔπεμψε Mekler 948 εἰς τὰς ᾿4ϑή- 
νας δῆτ᾽ ἔπεμψε Scaliger, εἰς τὰν ᾿ἀϑηνᾶς (τὴν ᾿ἄϑανας Monk) πόλιν 
ἔπεμψε Reiske, εἰς τῆς ᾿ϑήνης γῆν ἔπεμιε Bothe, εἰς τὴν ᾿“ϑηνᾶς (vel 
᾿ϑηνῶν Ziegler) γῆν ἔπεμψε Hartung, χρήσας ᾿ϑήνας εἰσέπεμιρε Koechly, 
ἐς γῆν ᾿4ἀϑηναίων ἔπεμψε Dindorf, ἐς Παλλάδος πόλισμ᾽ ἔπεμψε Her- 
werden | δὴ ᾿ξέπεμψε (vel ἐξέπεμψε, deleto δὴ) “οξίας Elmsley, Δοξίας 
ἔπεμψε δή olim coniciebam 944 ὑποσχεῖν Duport | ταῖσι ποινίμοις 
Qecig F. Gu. Schmidt 946 £x τοῦ Kviéala | διὰ χερῶν Badham 
947 ξένον Markland 

950 οἴκων ὄντες] οὐκ ἐνόντες Bothe 950 sq. fort. παρεῖχον et 
ἐσεχταίνοντ᾽ 901 σιγῇ v, ἐτεκτήναντό v^ ἄφϑεγκτόν μ᾽ Weil | ἐτεχτή- 
ναντὸ κἄφϑεγντόν μ᾽ vel potius ἐτεχτήναντο κἄμ᾽ ἄφϑεγχτον ὡς coni- 
ciebam | ἀπρόσφϑεγκτον Hermann, ὄπ᾽ ἄφϑεγκτον Mekler, πρόσφϑεγκτον 
Wilamowitz 952 οἴτου Musgrave, αὐτοῖς Seidler 954 siyov 
ἡσυχῆ Stadtmueller 955 κἄγωγ᾽ ἐλέγξαι Barnes 957 λάϑρᾳ στε- 
νάζων Koechly. Versum delet Herwerden 958—60 post 954 collo- 
cat Monk, delet T'ournier 

961 ὡς δ᾽ ἧκον εἰς "4ostov ὄχϑον Bothe 902 ἔστην τ᾽ Paley 
963 13 παρῆν Markland 964 εἴπομεν. ἀκούσας $9' Markland 
966 Παλλάς: ὧδε δὴ Kvicala, Παλλὰς ἡγεμών Maehly, Παλλὰς εὐμενής 
F. Gu. Schmidt 969 ὥρισάών γ᾽ Markland 

910 ἐπείσϑησάν γ᾽, ὁμῶς F.Gu.Schmidt, fort. ἐπείσϑησαν ϑεᾷ 
971 ἀνιδρύτοισί μ᾽ ἠλάστρουν ἀεί Monk 974 ἀπώμοσ᾽ .. ἀπορρήξειν 
φϑάνων Bothe. Etiam βίον ἁπορρήξας ϑανεῖν vel βίον ἀπορρήξειν 
ἐμόν (vel ϑέλων) F. Gu. Schmidt 915 σώσοι, Blomfield | (σώσει᾽ αὐτὸς 
ὥς μ᾽ Naber) 916 βαλὼν Canter 977 Φοῖβος] ὁ ϑεὸς F. Gu. Schmidt 

978 "A9&veag τ΄... πόλει. Nauck 

981 fort. μανίας 988 ὦ φίλη σύ y Tyrwhitt, ᾿Ιφιγένειά γ᾽ Heath, 
ὠφέλησον Jacobs, ὦ φίλη χεὶρ Badham | ὦ φίλη σὺ καὶ κασίγνητον 
Nauck 986 λήψομαι Ch.Baier — 987 δεινήν τις ὀργὴν .. ἐπέξεσεν .. 
διὰ πόνων ἄγων Hartung  ἐπέξεσ᾽ ἐς Rauchenstein 988 τὸ] ἐς (et 
987 ἐπέζεσε) Stadtmueller, σοὶ Tournier  διαπονοῦσ᾽ ἀεί Badham, δα- 
πτόντων ἀεί Mekler 989 τὸ μὲν ποϑεινόν Weil 

990 ᾽γγενέσϑαι Markland | καί σε, σύγγον᾽ vel καὶ τὰ σύγγον᾽ Her- 
mann 991 ϑέλω] ἄλλως vel ἐλέῳ Musgrave, ϑέλεος vel ϑείων Bothe 

992 τοῖς ζτανοῦσι. Hermann, τῷ χτείνοντι. vel τῷ χτενοῦντι, Elmsley 
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993 ὀρϑῶσαί ποτε Paley 992- 94 delet Kvicala ^ 999— 95 νοσοῦντά 
τ᾽ οἶκον" τὴν ϑεὸν δ᾽ ὅπως λάϑω (ceteris deletis) Sitzler 998 πάτριον 
ἀνορϑῶσαι Maehly 994— 8 post 1003 collocat Koechly 994 sq. 
ἀπαλλάξαι ϑέλω σῶσαί τ᾽ ἐς οἴκους England 99 τὴν ϑεὸν]) τὸν λεὼν 

Nauck | δὲ πῶς λάϑω; Naber 998 τίς τ᾽ ἐνέσται Badham 999 μέν 

ἔστι, τοῦδ᾽ ὕπως Lenting, μὲν εἰς ἕν τοῦτό σοι Paley, μὲν ἡμῖν roo9^ 
ὁμοῦ Sitzler, μένοντι, τοῦϑ᾽ ὁμοῦ Mekler, μὲν ἔστιν, $69" ὁμοῦ Holzner 

999 sq. εἰ μὲν ἡμῖν ταῦϑ'᾽ ὁμοῦ... κἄγαλμ᾽ ἀποίσεις F. Gu. Schmidt 

1000 ἄγαλμα τ᾽ εἰ σὺ (olim ἄγαλμά 97 ὥστε et 1001 ἄξαι) Weil 
1000 sq. οἴσειν... ἄξειν Bothe 1003 σὺ δ᾽ αὖ Reiske 1004—6 de- 
let Paley 1004 οὐδ᾽ ἔμ᾽ si Bothe 1004 sq. etiam οὐδέ σ᾽ εἰ .. 
χρεὼν σώσασαν Kirchhoff 1005 σώσασαν vel σῶσαι σέ γ᾽ Hartung, 
σώσουσά σ᾽ Maehly | ἀνὴρ μόνος (vel πέλει) δόμῳ F. Gu. Schmidt 
1000 ϑανὼν) φροῦδος O. Hense 1009 ϑανεῖν λαχὼν F.L.Dunn 

1010 εἰ μὴ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω Portus, ἣν μὴ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ 
πέσω Barnes, ἤνπερ μὴ αὐτὸς ἐνταυϑοῖ πέσω Markland, ἤνπερ εὖ τό 
y ἐνταυϑοῖ πέσῃ Musgrave, ἥνπερ (ἤνπερ Matthiae) καὐτὸς ἐντεῦϑεν 
(ἔκ ταύτης England) περῶ Seidler, ἣν μὴ καὐτὸς ἐν τούτῳ πέσω Blom- 
field, ἤνπερ καὐτὸς ἐνταυϑοῖ περῶ olim Hermann, ἤνπερ καὐτὸς (ἔμ- 
προσϑὲν vel potius) ἐντεῦϑεν φύγω Elmsley, (ἤνπερ καὐτὸς ἐνθένδ᾽ 
ἐκφύγω Rauchenstein), ἤνπερ καὐτὸς ἔνϑεν ἐκπέσω Weill | ἐνταυϑοῖ] ἐν 
Ταύροις O. Goram, ἐν Πυϑοῖ Mekler — 1015 ἢγ᾽ ἰδεῖν Musgrave, εἰσί- 
δοιμ᾽ Maehly | ἅπαντα γοῦν Badham, ἅπαντ᾽ ἄρα Wfg. Bauer 
1019. νόστον (propter νόει 1018) Aldina | (οὐδὲ βουλή τις πάρα Maehly), 
εἰ δὲ vel potius ἡ δὲ βουλεύσεις ὅρα vel ἣ δὲ βούλησις τί δρᾷ 
F.Gu. Schmidt. Versum delet, νόει 1018 retinens, Paley 

1022 sq. suspectos habet Nauck 1023 ,,Barnesl οὐκ αἰνεσαίμην 
esse saltem debuerat οὐκ αἰνέσαιμ᾽ ἄν“ Seidler  δυναίσϑην Elmsley, 
σϑένοιμεν Stadtmueller — 1025 σχότον Dindorf σκότῳ λαϑόντες Maehly | 
σκότους λαβόντες ἔξω ϑεῖμεν Gv (vel ϑείμεϑα) Wfg.Bauer 1021 ἱεροῦ 
φύλακες Dobree 1029 καινὸν] κεδνὸν F. Gu. Schmidt 

1080 --- sic disponit: 1030. 2. 1. 4. 5. 6. 7. 3. 8 Reiske 1031 σαῖς 
ἄλαισι O. Goram, σαῖς ἀτυχίαις Kayser, σαῖσι λύμαις F. Gu. Schmidt, 
possis etiam σαῖς μάταισι. 1033 sq. delet Czwalina 1035 zog οὐ 
heiske, ὥστ᾽ οὐ Dobree 1036 αἰτίαν σχοῦσ᾽ ; οὐ Markland | αἰτίαν 
64006 ; ὡς .. τι δή Weil| ὑποπτευτόν Musgrave 1087 ὄντα σ᾽, &vó- 
σιον δὲ cQ φόνῳ Tyrwhitt, ὄντα, τόδε σ᾽ ὀνειδίσω, φόνῳ Musgrave, 
ὄντα᾽ χῶὥσιον δώσειν φόνῳ Heath | τὸ δ᾽ ὁσιοῦν λύσει (vel λύσειν) φόνον 
F. Gu. Schmidt | ϑύσω μόνον Maehly | φόνῳ Aldina, ϑεῷ Rauchenstein, 
φϑόρῳ vel μόρῳ olim F. Gu. Schmidt 1038 τί δ᾽; εἶτα F. Gu. Schmidt 

1040 τὸ δ᾽ ἐν δόμοισι Reiske, ξεστὸν δ᾽ ἅμ᾽ οἴσῃ Musgrave, τό τ᾽ 
ἐν δόμοισι Hermann | δόμοισι τὸ βρέτας ἐφ᾽ ὃ πεπλεύχαμεν Cobet, δό- 
μοισιν ἐφ᾽ ὃ πεπλεύχαμεν βρέτας coniciebam | ἐφ᾽ ὅ ys πεπλεύχαμεν 
Kirchhoff, ἐφ᾽ ὕπερ ἐπλεύσαμεν Weil [1041 νίψειν Madvig 1042 sq. 
post 1045 collocat Czwalina 1042 ποῖ δῆτα; τόνδε νοτερὸν ἢ παρ᾽ 
Weil | ποῦ δῆτα; πόντου νοτερὸν ἧπερ ἔμβολον Tournier | εἶπας] εἶ παρ᾽ 
Reiske, 7 παρ᾽ Musgrave  ἐχβολήν Barnes 1046 πόνου Brodeau, 

δόλου Musgrave, τύπου Greverus, φράσον olim Nauck 1047 χεροῖν 
λελέξεται Wfg. Bauer 1049 λάϑοιμί cs Aldina, unde λάϑοιμί σφε 
Canter, λάϑοιμί νιν Blomfield 5 
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Post 1050 versum Iphigeniae excidisse putans 1051 Oresti, 1052 
Iphigeniae dat Hirzel, post 1051 versum Orestis periisse arbitratus 
1052 item Iphigeniae tribuit Weil 1051 col δ᾽ αὖ, Oresti hunc v. 
cum Reiskio continuans, Kirchhoff 1055 delet Monk 1057 ὡς 

τἄμ᾽ Koechly | καλῶς μ᾽ olim Nauck 1059 φίλης τ᾽ ἀδελφῆς φιλτά- 
του Markland | φιλτάτου τε συγγάμου Wfg. Bauer 

1060 suspectum habet Paley. Ante 1063 lacunam statuit Maehly 
1064 ὕταν Schoene 1008 πρὸς σῆς in apogr. Paris. 1009 σεμνῆς 

ἱκνοῦμαι Reiske 
1071 ὅτῳ] εἴ τω Monk, ὕπου Bothe 1072 ἤ τις οὐ ϑέλει; Polle 

1073 ταὐτά Heath, παῦρα Mekler 1076 ἐξ ἐμοῦ γε Milton 
1082 sq. εἴπερ Αὐλίδος κατὰ πτυχὰς τὸ πρίν μ᾽ ἔσωσας, nisi v. 

1082—87 spuri sint, Paley 1083 δεινῆς] κλεινῆς Markland | ἐκ 
χερός, πατρόκτονον Bothe, ἐκ rewvoxróvov χερός Herwerden, £x ϑυγατρο- 
φόνου χερός Mekler 1088 πόλιν] πόλλ᾽ Nauck | εὐϑήμονα Μ. Haupt 
1089 πετριδίας olim Nauck 

1091 oiov Musgrave, οἶμον Weil 1095 ϑρήνοις H. Stephanus, 
Sonvovc' heiske 1096 ἀγύρεις Musgrave, ἀγρούς vel χορούς Mark- 
land 1096 sq. Ελλάνων ἀγόρους ποϑῶν, ποϑῶν "Aprsuwv. λοχίαν Mus- 
grave, Ἑλλάνων ἀγόρους ποϑοῦσ᾽, ᾿άρτεμιν λοχίαν ποϑοῦσ᾽ Weil 
1097 λοχίαν] ὀλβίαν Nauck 1099 φοίνικ᾽ ἀμφ᾽ ἁβροχύμαν Musgrave 

1102 post 1097 transponit Reiske 1106 λίβες Weil 1108 ἐπέ- 
σεϑ 4. Heiland 

1111 sq. ζξάχρυσον.. ναὸν βάρβαρον Bergk 1112 νόστον] νόμον 
Musgrave, ἐς γᾶν Kayser 1118 ἔνϑα βᾶσ᾽ Markland | ἐν ᾧ τᾶς ἕλλανο- 
φόνου Nauck 1114 ϑεᾶς κούραν ἀμφίπολον Musgrave, κούραν ἀμφί- 
πολον ϑεᾶς Well 1110 βωμοῖς παρ᾽ ἀνδροϑύταις Rauchenstein, βωμούς 
τὲ μελεοϑύτας Kvicala, βωμούς vs ξεινοϑύτας Schoene, βωμούς v^ ἐπηλυ- 
Qoros Mekler 1116 sq. τὰν βωμοὺς μηλοϑύτας ξηλοῦσαν, τὰν διὰ Do- 

bree 1117 £nAo?c« τὰν Bothe, £nió δὲ τὸν Kirchhoff, ζηλοῦσ᾽ αἰῶ 
Nauck, ξηλοῦσ᾽ αἶσαν Koechly, ἕηλοῦσ᾽ οἶτον Tournier, ἰδοῦσ᾽ ἄταν 
Bury, ἕηλοῦσ᾽ ἁἀτᾶν Mekler 1118 sq. οὖν γὰρ ἀνάγκαις .. παραβάλλει 
δ᾽ εὐδαιμονίᾳ olim Hartung 1119 sqq. οὐ κάμνει σύντροφος, o μετα- 
βάλλει δ᾽ εὐδαιμονία vel οὐ δάκνει σύντροφος, à μεταβάλλει δ᾽ εὐδαιμο- 
νία Lenting, ὃς κάμνει .. àv, οὐ βάλλει δυσδαιμονία Fritzsche, ὃς κάμνει 

. Ov, βαστάξει δυσδαιμονίαν Schenkl | σύντροφος, & μέτα πάλαι δυσδαι- 
μονία Hartung, ξύντροφος o μεταβάλλει δυσδαιμονία Madvig 

1120 μεταβάλλει δ᾽ εὐδαιμονία Markland, μεταβάλλειν δ᾽ εὐδαιμονία 
Musgrave, μεταβάλλειν δυσδαιμονίαν Seidler, μεταβαλεῖν δυσδαιμονίᾳ 
Bothe, ὃν βάλλει δυσδαιμονία L. Dindorf, μεταβολαὶ δ᾽ εὐδαιμονία Monk, 
μεταβάλλειν δυσδαιμονία Bergk, μεταβολὴ δυσδαιμονία Kirchhoff, μετα- 
βολῇ τῶν δαιμονίων Kayser, μετὰ πολλῇ δυσδαιμονίᾳ Kvicala, μεταβάλ- 
λων δυσδαιμονίαν Koechly, ἀμπνεύσας δυσδαιμονίας hauchensteim, εὐϑὰα- 
Ast δυσδαιμονίᾳ O. Goram, ϑυμαλγεῖ δυσδαιμονίᾳ Herwerden, μεταβολαῖς 
δυσδαιμονίας Maehly, μετέβαλ᾽ εἰ δυσδαιμονία Weill, (ὁ τλήμων» δυσδαι- 
uovic olim coniciebam, ἀσφαλεῖ δυσδαιμονίᾳ Mekler 1121 μετὰ γὰρ 
εὐτυχίαν (deleto τὸ) Bergk | τό τε Bruhn 1126 οὐρεΐου vel οὐριβάτα 
Paley 1128 Φοῖβός rs μάντις Bothe 1199 ἑπτατόνου κέλαδον Ao- 

occ Markland 

1130 ἀείδων] μελοποιῶν Enger (malim μελοτυπῶν) 1131 εἰς 

Euripides, Iphigenia Taurica. 6 
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"Aünvetov ἔτι Heath, ὡς "A8mvetov Markland, ἔστ᾽ "A&nvoíov Musgrave, 
αὖ σ᾽ "A)nvoiov Fritzsche, σ᾽ A9nvetov Hermann, sio? "A9veiov Monk, 
c' "A)nveiov ἐπὶ γαῖαν Hartung (qui olim ἐς delebat) 1132 ἔμ᾽ αὖ- 
τοῦ δὲ λιποῦσα Monk | προλιποῦσα Hermann, σὺ λιποῦσα Koechly 
1132 sq. προλιποῦσα πλατᾶν εἶ ῥοϑίοις Weil, προλιποῦσα πλάτας βήσῃ 
δοϑίοις olim coniciebam, ῥοϑίοις πλάταις λιποῦσα βήσῃ Wilamowitz | 

προλιποῦσ᾽ &zo[hjcs. Schoene 1133 {σὺ βήσει Mekler | βήσει ῥοϑίῳ 
πλάτᾳ (olim πλάταις ῥοϑίοις) Hermann, βήσῃ ῥοϑίοισιν (deleto πλάταις) 
Bergk, πλατᾶν ῥοϑίοις βήσει Groeppel | ῥοϑίαις Aldina | πλάταις] ἐλάταις 
Musgrave, πλάταισιν Paley, πλαγαῖς olim Weil 1184 ἱστία delet Bothe | 
ἱστία δὲ πρότονοι κατὰ (deleto ἀέρι) Paley, ἀέρι δὲ πρότονοι. x κατὰ 
Christ, ἀέρι δ᾽ ἱστία {δὴ κατὰ (deleto πρότονοι) J. H. H. Schmidt | ἱστία 
καὶ πρότονοι. Markland, ἱστία πρὸ προτόνου Seidler, icri ἐπὶ προτόνοις Fix, 
ἱστία πὰρ πρότονον Bergk, ἱστία ποντοπόρον Maehly, iori" (ἐρειδόμεναν 
προτόνοις olim coniciebam | πρὸς προτόνους L. Brunn, ἀπὸ προτόνου 
Eichler, σὺν προτόνοις Mekler 1134 sq. ἱστία δ᾽ ἀέρια προτόνοισιν 
ὑπὲρ στόλον ἐκπετάσουσι πόδες olim Dindorf, ἀέρι δ᾽ ἱστία καὶ προτόνους 
κατὰ... ἐχπετάσουσιν ὀπαδοὶ Kviéala | ἱστία τε πρότονοι.. πόδας τε 

Hermann, ἱστί᾽ ἐπὶ προτόνοις.. ἐχπετάσεις, πόδα Hartung, ἱστία πᾶς 

πρότονος .. ἐχπετάσει, πόδα Enger, ἱστία (ποντοπόρου vel potius) λαι- 
φοτόνοι. (vel κραιπνοφόροι) .. ἐχπετάσουσι. πνοαί Bruhn 1135 πόδε 
Sealiger, πόδας mavult Barnes, olim delebat Hartung 1180 νεὸς Weil 

1141 πτέρυγας ἐν yvoroig ἀμφὶς Musgrave, πτέρυγας £v νώτοισιν 
ἐμοῖς Monk 1142 ϑοαζούσας Hartung 1143 χοροῖς δ᾽ ἑσταίην 
Bruhn 1144 πάροδος Lachmann, πάρεδρος Dadham | παρϑένος εὐδό- 
»iuog γάμων Markland, παρϑένος εὐδοκίμουν γάμῳ Musgrave, παρϑένος 
εὐδοκίμουν, ἐμὸν (et 1146 ϑιάσοις) Fritzsche, πάροιϑ'᾽ εὐδοκιμοῦσ᾽ ἐμᾶς 
Kirchhoff, πάρος ἐν εὐδοκίμοις γάμοις Paley | γάμων) γονέων Enger, 
δόμων Koechly 1144 sq. εὐδοκίμουν ἀμὸν περὶ Kvicala | εὐδοκιμοῦσ᾽ 
ἐμᾶν .. φιλᾶν Maehly 1145 sq. περὶ πόδ᾽... φίλας (φίλοις Hartung, 
φιλᾶν Enger, φίλους, olim κύκλῳ Koechly) πρὸς ἡλίκων ϑιάσους (ϑιά- 
σοισιν Hartung, ϑιάσοις Enger) Hermann 1146 ϑιάσοις Dadham 
1147 χάριν τε Lachmann 1147 sqq. ἐς ἁμίλλας, χαρίτων τὲ χαίτας 
ἁβρόπλουτον ὅτ᾽ εἰς ἔριν ὀρνυμένα.. γένυν συνεσκίαξζον Hermann, εἰς 
ἁμίλλας, χαρίτων χαίτας τ᾽ εἰς ἔριν ἁβρόπλουτον ὀρνυμένα κτὲ. Paley 
1148 χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο Markland, καὶ τὰν ἁβρόπλουτον Bothe, καὶ 
χαίτας ᾿ἁβροπλούτοιο Monk, καὶ χαίτας ἁβρόπλουτον εὖτ᾽ Schoene, καὶ 
χαίτας ἁβρόπλουτον ὕτ᾽ Kvicala, διαίτας ἁβροπλούτοιο Klotz, χλιδᾶς 9 
ἁβροπέπλου φίλαν Koechly, ἁβροπλούτοιο χλιδᾶς τ᾽ Weil, καὶ τᾶς ἁβρο- 
πέπλου χλιδᾶς Maehly, χαίτας δ᾽ ἁβροπλούτου Herwerden, τᾶς ἁβρο- 
πλούτοιο χλιδᾶς olim coniciebam, χλιδᾶς 0^ ἁβροπλούτοιο Groeppel, 
ἁβροπλούτοιο χλιδᾶς 9" (ἑχοῦσ᾽ » Mekler 1148 sq. καὶ τὰν ἁβρόπλου- 
τον ἔριν Bothe, {καὶ χαίτας ἁβρόπλουτον ἔριν Hartung, ἁβροπλούτον 
ἔριν χλιδᾶς Dindorf, χλιδᾶς ἁβροπέπλου τ᾽ ἔριν Enger 1148 sqq. καὶ 
χλιδᾶς ἁβροπλούτοιο.. γένυσιν, ἐψίαξον Bergk, χαίτας (cor » ἁβρο- 
πλούτου τ᾽ ἔριν ὀρνυμένα πολυποίκιλα φάρεα {ταῖς γένυσιν περιβαλλο- 
μένα (οὐκέτ᾽ Σ ἐσκίαξον 4. H. H. Schmidt, ἁβροπλούτου τε χλιδᾶς εἰς ἔριν 

ὀρμένα.. γένυν συνεσκίαζον England 1149 ἔς τ᾽ ἔριν Markland, εἰς 
ἔριν delet Wfe. Bauer | ὀρμένα Musgrave 

1150 παραβαλλομένα Monk — 1150sq. πλοχάμου περιβαλλομένα γέ- 
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νυσιν εὐσχκίαστον Musgrave | yévv συνεσκίαζον Canter, yévveg ἐσκίαζον 
Markland, γένυν οἱ συνεσκίαζον Hartung, γένυς συνεσκίαζον Kvicala, 
γένυν οἷσιν ἐσκίαξον Enger, γένυν ἐσκίαξζον Weil 1161 {κάραν συν- 
ἑσκίαζον vel (xo&v » ἐπεσχίαξον Koechly, (Ope » ἐσκίαξον coniciebam, 
ὄψιν ἐσκίαξζον Stadtmueller  εὐίαζον Bothe Ante 1152 chori disti- 
chon excidisse putat Wilamowitz 1104 ἤδη} ἄρα Elmsley ^ 1155 χύ- 
τλοις £v ἁγνοῖς Valckenaer, fort. ἄντροις ἐν ἁγνοῖς | σώματ᾽ ἀναλάμπει 
Bothe, σῶμα δάπτονται Jacobs, σῶμα δαίονται Elmsley, σῶμα κάμπτον- 
ται Camper, σῶμα λάμπουσιν Kviéala, σώματ᾽ αἴϑονται Koechly, σώματ᾽ 
ἀνύεται (vel ἀδύτοις ἐν ἁγνοῖς σώματ᾽ ἐμπρῆσαι) Rauchenstein, σώμαϑ'᾽ 
ἅπτονται. Heimsoeth, δῶμα λάμπεται Wfg.Bauer, σῶμ᾽ ἀνάπτονται Verrall 

1157 τί ποτε Monk 1108 ὠλένῃ Aldina — 1159 παραστάδι. Brodeau 

1161 ὁσία Aldina | ὕσια γὰρ δίδου μήπως τάδε Kvicala 1108 τὸ] 
τι Dobree 

1171 ἠλθέτην φόνον Markland, ἦλϑόν τινὰ φόνον Musgrave 
1174 Ἄπολλον, | οὐδεὶς ἂν οὐδ᾽ ἐν βαρβάροις ἔτλη τόδ᾽ ἄν Dobree | 
οὐδὲ (vel οὐδ᾽ ἂν) βάρβαρός γ᾽ ἔτλη τόδ᾽ ἄν Matthiae, οὐδ᾽ ἂν βάρβαρος 
ἔτλη τις ἄν Weil | τόδ᾽ ἤλπιο᾽ ἄν Elmsley, ἔτλη τόδ᾽ ἂν Hermann, τις 
αὔτ᾽ (ταῦτ᾽ vel τοῦτ᾽ mavult Ziegler) ἔτλη Badham 1175 διωγμοῖς 
δ᾽ Bothe 

Ante 1181 καὶ νῦν servans lacunam olim statuebam 1181 καὶ 
δὴ Dindorf | x«l συγκαϑεῖσαν Paley | ἡδύ μου Elmsley 1182 τι φί- 
λιον F. Gu. Schmidt | ἀγγείλαντε Monk 1183 Ὀρέστην γ᾽ Monk 
1185 καὶ ξῆν ys πατέρα Monk | κἀπάτορά ys ζῆν... πράσσειν νέον O. Go- 
ram 1186 ϑεᾶς ἐξένευσας Monk 1188 τοῖς ξένοις Aldina 

1190 ξίφος vs σοί Markland 1192 πηγαῖσι νασμῶν (vel vocis) 
Usener, πηγαῖσι νυμφῶν Stadtmueller, πηγαῖσιν ἀδύτων Mekler 
1198 φιλῶ] ϑέλω F. Gu. Schmidt 

1202 δίκαιον Elmsley | ηὐλάβεια F. Gu. Schmidt 1903 ἃ δεῖ 
γενέσθαι Jacobs 1204 ποῖ γὰρ ἐκφύγοιεν olim Nauck 1206 δὲ] 
γε Elmsley 1207 κᾷτα κρύψαντες Barnes, κατὰ δὲ χρυψάντων Reiske, 
κατά ys κρύψαντες Heath, χατακαλύψαντες Markland 1209 καὶ πόλει 
τὸν σημανοῦντα πέμψον — ἐντολὰς τίνας Weill | ποίας τύχας] ποίους 
λόγους Elmsley, ποίας ταγάς Hermann, ποῖόν τι δρᾶν Rauchenstein, λό- 
γους τίνας F. Gu. Schmidt, ποῖ᾽ ἄστυ βάς Mekler 

1210---14 sic disponit: ἐν δόμοις .. ἅπαντας --- στεῖχε .. σύ — καὶ 
φίλων ys δεῖ μάλιστα — - τοῦτ᾽ .. ἐμέ — μηδέν᾽... πελάξειν — uj συν- 
αντῴην φόνῳ — μυσαρὰ .. ἐστίν — εὖ... πόλιν (φίλους olim conicie- 
bam) — (εἰκότως — ὡς εἰκότως .. πόλις Hermann, sic: ἐν δόμοις κτὲ. --- 
στεῖχε κτὲ. --- υυσαρὰ κτὲ. --- εὖ ys κτὲ. — εἰκότως --- ὡς εἰκότως κτὲ. --- 
καὶ φίλων γε δεῖ μάλιστα — τοῦτ᾽ κτὲ. — μηδέν᾽... πελάζειν --- μὴ 
συναντῴην φόνω Hartung, ἐν δόμοις μίμνειν δ᾽ (sic) ἅπαντας et μηδέν᾽ 
εἰς ὄψιν πελάζειν olim permutabam hoc ordine: μηδέν᾽ — μὴ συναν- 
τῷεν — év δόμοις μίωνειν δ᾽ — στεῖχε --- μυσαρὰ — εὖ γε, versu 1210 deleto 
scribit μηδέν᾽ εἰς ὄψιν πελάζειν στεῖχε καὶ σήμαινε σύ --- μυσαρὰ 
γὰρ τὰ τοιάδ᾽ ἐστίν --- εὖ ys κηδεύεις πόλιν -- καὶ φίλων .. ἐμέ Eng- 
land 1210 συναντῶσιν Elmsley, συναντῴην Hermann 1213 καὶ 
φιλεῖν δοκεῖς Musgrave, x«l φίλην γ᾽ οὐ olim, postea καὶ φίλων γοῦν 
δεῖ Bothe, καὶ φίλων μηδεὶς Blomfield, καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ Elmsley, 
καὶ φίλων ys δεῖ Hermann, καὶ φίλων γ᾽ οὐ δεῖ, hunc v. post 1214 

6* 
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transponens, Monk, καὶ φιλῶ γ᾽ οὺς δεῖ Badham 1213 sq. ΙΦ. καὶ 
φίλων οὐδεὶς ΘΟ. μάλιστα" τοῦτ᾽ .. ἐμέ. ΙΦ. {μέμψεταί us) Paley 
1214 post 1202 collocat, ὧν εἰκότως σ᾽ 7 scribens, Markland | εὐστόχως 
supplet Musgrave, εὐσεβῆ γ᾽ Fix, ἀλλὰ χρή μ᾽ Monk, καὶ πολίτας y 
(deleto ὡς) Badham, εὖ λέγεις Herwerden, εἰς φίλους Geist, χἁτέρους 
Mekler| [Φ. εἰκότως. ΘΟ. ὡς κάρτα xci σὲ «ví. Koechly 1215 πρὸ 
ναῶν ex interpretatione vocabuli αὐτοῦ repetit Vitelli — 1215 sq. σὲ δὲ 
μένοντ᾽ .. ναῶν τῆς ϑεᾶς .. ἁγνίσαι. χρὴ σὸν μέλαϑρον Paley 1216 ἁγνί- 
σαι, χρή σοι Kvicala | χρυσοῦν Scaliger, δρόσῳ Musgrave, χύτλῳ Burges, 
κύχλῳ Hermann, κρωσσῷ Bergk | μόλῃ Monk 1218 προϑές cov Monk | 
μὴ ᾽ν παλαμναίῳ (vel'e παλαμναῖον) βάλω Weil | παλαμναῖον (vel πα- 
λαμναίους) βλέπω Wfg. Bauer 

1220 ἐπεὶ σχολή Bruhn 1222 ἀλλὰ γὰρ βαίνοντας ἔξω δωμάτων 
Kirchhoff τούσδ᾽ ἄρ᾽] τούσδε δ᾽ Badham 1228 κατὰ ϑεᾶς κόσμους 
olim, postea καὶ ϑεᾶς κόσμον Bothe | ὧν φόνῳ Kirchhoff ^ 1227 cor- 
ruptum, 1228 spurium iudicat Nauck, 1227 sq. vel 1226—29 delet Her- 
werden 

1933 τὰ] vs Monk 1934 ῥῦσαί σφ᾽ ὃ Musgrave | & 4er γόνον 
J. H. Η Sehmidt γόνος et 1259 ἰὼν delet Bergk 1235 sqq. “΄ηλίοις 
(rÉX 5» ἐν καρποφύροις γυάλοις yovcoxóucrv Φοῖβον, κιϑάρᾳ σοφὸν ἅμα 
8 ἃ τόξων ἐπὶ γάνυται εὐστοχίᾳ Bothe 1280 καρποφόρος Weil, καρ- 
ποφύρει Wilamowitz | ἐν γυάλοις Badham, γυάλοισι Monk 1281 doi- 
βόν τε χρυσοκόμαν Hermann | ἔτεχεν supplet Milton, γείνατο Klotz, 
γέννησε 4. H. H. Schmidt 1938 εἴτ᾽ ἐπὶ Bergk, ὅς τ᾽ ἐπὶ E. Gall 
1239 φέρεν νιν Markland, ἔφερ᾽ εὖνιν Musgrave, φέρε δέ νιν Jacobs, 
φέρε νιν Matthiae, ἔφερέν νιν Seidler, etiam φέρε δ᾽ υἱὸν Kirchhoff, 
φέρε νιν δ᾽ Bergk 

1241 sq. λιποῦσα ματέρ᾽ ἀστάκτων (vel ματέρα σταχτῶν) Wfg. Bauer 
1242 ἀστάχτων)] ἀϑράχτων Madvig | εἰς ἄστακτον μάτηρ Schoene, μά- 

tno εἰς ἀστάχτων Koechly, ἄσταχλτον πρὸς νᾶμ᾽ vel sig ἄσταχτον νᾶμ᾽ 
olim coniciebam | ματέρ᾽ Jacobs, ματέρ᾽ εἰς Weil, κρατῆρ᾽ Newman | 
οὐθϑάτων Musgrave, ὑδάτων, (ixi) Mekler 1242 sq. ματέρα παγᾶν 
βακχχεύουσαν Wilamowitz 1943 τὰν delet Musgrave (et Weil) | βακ- 
χευδγεῖσαν Dobree 1246 κατάμαλλος Musgrave, χκατακαλυφϑεὶς Heath, 
κατάχλαινος Hermann, χατάφραχτος Monk, ««réqc«oxrog Hartung, κατά- 
παστος Dindorf, χαταλάχνος Wieseler, κατάχοιτος Kayser, καϑέλιχτος 

Koechly, κατάκρυπτος Paley, κατάλλιτος M. Kulla | κάτεχ᾽ ἄλσος εὔφυλ- 
λον δάφνᾳ DBurges | σκιερὸν κάτεχ᾽ ἄλσος εὐφύλλου δάφνας Badham, 
σκιερὰν κάτ᾽ ἄχαλκος εὔφυλλον δάφναν Semitelos 1247 ἄμφεπε {παῖς 
olim. Kirchhoff 1247 sq. τέρας (ὄμμασιν. ἀμφέπον μαντεῖον ózoy9ó- 
νιον Badham  ἄμφεπεν ἄμφεπ᾽ αἰεὶ μαντέϊον χϑόνιον Musgrave, ἄμφε- 
πὲν {εὖΣ μαντεῖον {χλεινὸν χϑόνιον J. Η. H. Schmidt 1248 χϑόνιον. 
«κατὰ δ᾽ οὖν) Kirchhoff, χϑόνιον {Θέμιστος) Bergk, χϑόνιον (gvàico- 
cov» Koechly, {Θέμιδιν, χϑόνιον Mekler 

1951 Φοῖβος Bothe 1252 ζαϑέων] ξαχρύσων Kirchhoff, ξατίμων 
Newman 1255 βροτοῖς ἀναφαίνων ϑεσφάτων ἀδύτων ὕπερ Bothe 
1256 ϑεσφάτων εὐίων Duport, ϑεσφάτων σεμνῶν Reiske, ϑέσφατα νέμων 
Musgrave | νωμῶν Burges 1256 sq. νέμων τ᾽ ἀδύτων ὄπα Lehrs 
1201 ἀδύτων ὕπεξ Burges 1258 γεῖτον Musgrave 1259 ἐπεὶ I'&g 
ἑλὼν Kirchhoff, ἐπεὶ παῖδ᾽ ἑὰν hRauchenstein, ἐπεὶ Γαΐαν Bruhn 
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1260 sq. παῖδ᾽ ἀπενάσσατ᾽ ᾿“πόλλων Seidler, παῖδ᾽ ἀπενάσσατο 
Πυϑῶνος ἀπὸ Hermann, παῖς ἀπενύσσατο Πατῷος ἀπὸ Mekler 1208 Xov 

νύχι᾽ ἐκτεχνώσατο φάσματα (deleto ὀνείρων) Bothe 1204 οἷς Hartung | 
ἃ πέπρωται Burges, τά τε πρὶν Bergk, τά τ᾽ ἐόντα Bruhn 1265 τά 
τὲ πάνϑ'᾽ ὅσ᾽ ἔμελλε Burges | ἅ τ᾽ ἔμελλε Seidler | ὅσ᾽ ἔμελλε τυχεῖν 4^ 
Hermann 1266 ὕπνῳ Markland 1266 sq. ὕπνους κατὰ δνοφεράς 
τ᾽ εὐνὰς Musgrave, ὕπνῳ κατὰ δνοφερᾶς γᾶς ἐνοπὰς Jacobs, ὕπνῳ γᾶς 

κατὰ δνοφερὰς εὐνὰς Bothe 1207 γᾶς εὐνάς] χαμεύνας Linder | εὐνὰς 
delebat olim Badham | φράξον Seidler | εὐνὰς γᾶς ἔφραζεν ἄνω Her- 
mann, γᾶς εὐνὰς ἔφραζε σαφῶς Hartung, εὐνὰς φράζον᾽ Γαῖα δὲ τὰν 
Badham, γᾶς εὐνὰς ἔφραζον: τάχα δὲ Bergk, χαμεύνας ἔφραζον οὐκ 

ἀτελῆ Rauchenstein, χαμεύνας φράζον᾽ γαῖα δὲ Well, γᾶς εὐνὰς φρά- 
fov ἀτρεκέως Ziegler, χαμεύνας ἔφραξον σχοτίου England, γᾶς εὐνὰς 
φράζε" πάλιν δὲ Wilamowitz, γᾶς εὐνὰς φράζον {τορά᾽ Γαῖα δὲ Me- 
kler 1268 μαντείων Seidler, μαντεῖόν v' Matthiae 1269 Φοίβου 
Burges 

1971 ἕλιξ’ ἐς Διὸς ϑρόνον Barnes, £AuÉ' ἐς Διὸς γένυν Markland, 
ἄϊξ᾽ ἐς Διὸς ϑρόνον Musgrave, ἔπλεξ᾽ ἐκ zfióg ϑρόνων anonymus, (παιδνῇ 
χείρ᾽ ἕλεν Ζιὸς ἀνϑερεῶν᾽ Burges), £A ἐπὶ Ζηνὸς ϑρόνον Hermanm | 
ἐκ Ζιὸς] ἵχτειος Newman 1212 δόμων delet Bothe | χϑονίας Nauck 
1272 sq. δόμων ἀφελεῖν ϑεᾶς οἱ μῆνιν χϑονίαν olim Hermann, δόμων 
χϑονιᾶν ἀφελεῖν ϑεᾶς μῆνιν i&v Sauppe 1218 ἀφελεῖν μῆνιν νύχιον 
Hermann, ἀφελεῖν μήνιμα ϑεᾶς Hartung, ἀφελεῖν μῆνιν νυχίους τ᾽ ὀνεί- 
ρους Koechly, ἀφελεῖν μῆνιν νυχίους τε ϑέας Mekler, ἀφελεῖν μῆνιν 
Δεᾶς Wilamowitz 1974 γελᾷ Ζεὺς δ᾽ ὅτι Burges, γέλασ᾽ ὅτι Bothe 

1210 sq. ἐπὶ δ᾽ ἔσεισεν κόμαν παῦσαι νυχίους ἐνέρους Badham 
1977 παῦσεν ὀνείρους νυχίους Musegrave, παῦσεν δ᾽ ὀνείρους νυχίους 
Bothe | παύσων Monk | μυχίους Bergk — 1278 δὲ μαντοσύναν Markland, 
δὲ μῆνιν ϑεᾶς (ex 1973) Seidler, λατροσύναν Kvicala, δ᾽ ἀδαμοσύναν 
Gu. Hoffmann, δ᾽ ἀλαμοσύναν Weil 1978 sq. ἐπὶ δὲ λαϑοσύναν .. 
ἐξεῖλεν φάτιν Stadtmueller 

1280 sqq. καὶ τιμὰς πάλι ϑῆκε (Kooviov» Μοξίᾳ πολυαγόρῳ iv ξε- 
νόεντι ϑρόνῳ Bothe 1282 δ᾽] τ΄ Bergk 1283 ἐν ὠδαῖς Burges, 
ἀοιδοῖς Monk, ἀοιδάς Bergk 1285 τῆσδ᾽ ὅποι κυρεῖ βεβώς Bothe 
1287 τῶνδε] τῆσδε Nauck 1988 εἴ μὲ χρὴ (vel εἴ που χρὴ) κελευ- 
σϑεῖσαν Lenting 

1291 φυγόντες Markland 1299 μέγ᾽ ἐστὶ Mekler | μέτεστιν ὑμῖν 
Seidler, μέτεστί γ᾽ ὑμῖν Paley | τῶν .. μέρος] τῶνδε τῶν πεπραγμένων 
Nauck, τῶν πεπραγμένων ἴσως (vel μέτεστί 9^ ὑμῖν καί τι τῶν πεπρα- 
γμένων vel ἴσως γὰρ ὑμῖν τῶν πεπραγμένων μέτα) Koechly, οἶδα, τῶν 
πεπραγμένων O. Hense 

1301 πύλας] ϑύρας olim conieiebam 1802 τοὔπος] πιστὸς Bruhn 
1305 delet Czwalina 1806 ἀγγέλλων] εἰσφέρων Weil 1808 πύλας 

v Markland | ψόφον] φόβον Aldina 1309 ψευδῶς λέγουσαί μ᾽ ci" 
Pierson, φευδῶς λέγουσαι δή w Heath, ψευδῶς ἔλεγον αἵδ᾽ αἵ μ᾽ Mark- 
land, ψύδρο᾽ ἔλεγον αἵδε καί μ᾽ Musgrave, ἀλλ᾽ ἔλεγον αἴδε καί μ᾽ Elms- 
ley, ψευδῶς uiv αἴδε καί μ᾽ olim Hermann, φευδῶς ἄρ᾽ αἷδε καί μ᾽ 
Matthiae, ἔφησαν αἵδε καί u^ Monk, ἔπλασσον αἴδε καί μ᾽ Badham, 
φευδεῖς (vel φεύδουσ᾽) ἄρ᾽ αἴδε καί μ᾽ Hartung, ψευδῶς ἄρ᾽ αἴδε ϑεᾶς 
μ᾽ Kirchhoff, φεῦ" | ὡς (πῶς Wilamowitz) ἔλεγον αἴδε καί μ᾽ Kvicala, 
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ψφεύδουσιν αἴδε καί μ’ Klotz, ψευδεῖς ἄρ᾽ αἴδε γ᾽ αἴ w^ vel ψευδῶς ἄρ᾽ 
ἔλεγον αἵ΄ μ᾽ Rauchenstein, ψευδῶν γυναικῶν ct μ’ Enger, πῶς δ᾽ ἔλε- 
γον αἴδε καί u' Nauck, φευδηγόροι δή μ᾽ αἵδ᾽ nescio quis, ἔφασκον 
αἴδε καί u^ England 

1316 δόλια δ᾽] τοιάδ᾽ Tournier 1817 τί βούλευμ᾽ ἐν φρεσὶν κε- 
Ἀτημένη; Burges, ví ποτὲ λῆμ᾽ ἀσύνετος κεκτημένη; FK. Gu. Schmidt | 
πνεῦμα] δεῖμα Madvig 1318 σώσουσ᾽ Markland 

1320 roig γε βωμοῖς ϑεᾶς Monk  ϑεᾷ Aldina 1821 πῶς δ᾽ ὃ μεῖ- 
tov Mekler 1824 διωγμὸν ὕστις Hermann, ὅστις διωγμὸς Monk, δίωγμ᾽ 
ὕπως τι Nauck 1325 ὠκύπλουν vel εὐθύπλουν πόρον Rauchenstein | 
πόρον] φυγὴν O.Goram 1820 (φεύξουσιν Scaliger) — 1328 delet Wfg. 
Dauer 

1330 ἔχοντας ἕξ, ἔνευσ᾽ Kirchhoff 1332 ϑύσουσα Reiske, fort. 
τελοῦσα 1333 sq. αὐτὴ δὲ χερσὶ .. ἔστειχ᾽ ὄπισϑε Nauck, αὐτὴ δ᾽ 
ὄπισϑε δεσμὰ χερσὶ τοῖν ξένοιν ἔστειχ᾽ ἔχουσα Mekler 1384 ὕποπτά 
μοι. Badham 1889 ἥμενοι, φόβος (vel δέος) Prinz 

1340 λαϑόντες olim Nauck — 1343 αὑτὸς ἦν Tournier 1844 ἐωμέ- 
νους Schaefer, ἐώμενοι Elmsley 1345 σκάφους Bothe 1346 post 
1347 transponit Musgrave, post 1394 Hermann | x«rjose Markland, (τ᾽ 
εὐήρει Schenkl) ταρσῶν κατήρη Dobree, ταρσοῦ κατῆρες Schoene | ταρσῷ 
κατῆρες πίτυλον ἐς πτερούμενον Greverus 1849 πρύμνῃ δ᾽ ἐν ἑστῶ- 
τὲς Bruhn 

1350 κοντοὺς δὲ πρωρεῖς εἶχον heiske | εἶχον] stAxov Scaliger | £xo- 
τίδος Markland 1351 sq. ἄγκυραν ἐξανῆπτον 13 πρυμνήσια σπεύδοντες 
ἦγον διὰ χερῶν καὶ κλίμακα Kirchhoff 1352 σπάσαντες Scaliger | 
σπεύδων τις ἦγεν, post 1351 versum intercidisse putans et 1353 delens, 
Kviéala, σπουδῇ τ᾽ ἐσῆγον, versum post 1353 transponens, Earle | πρύ- 
urne κάτα Mekler. Versum, (x&v τῷδ᾽ ἐκεῖνοι πρύμναν ἀναβαίνειν 
νεὼς σπεύδοντες, εἶχον... πρυμνήσια scribens, post 1353 collocat Bergk 

1352 sq. διὰ χεροῖν πρύμνης τ᾽ ἄπο, πόντου διδόντος, τῇ ξένῃ Mus- 
grave | πρύμνης τ᾽ ἄπο πόντῳ διδόντες Wfg. Dauer — 1353 ὦ. δὲ δοῦν- 
τὲς Badham, κοντῷ διδέντες Nitzsch, κάτω δὲ δόντες Rauchenstein | τὴν 

σκάφην Markland, τοῖν ξένοιν Seidler — 1356 διευϑυντηρίους Reiske 
13560 sq. δι΄ εὐθυντηρίας ol«xog Heath, διευϑυντηρίας oicxos Musgrave 

1359 χλέψοντες .. ξόανον ἢ (ἢ iam Heath) ϑυηπόλον Markland | etiam 
ξέσμα καὶ ϑυηπόλον Musgrave 

1360 àv ys Darnes, àv τί Dobree | ὧν τήνδ᾽ ἐξαπεμπολᾷς Reiske 

1362 τὴν δ᾽ olim Nauck 1365 delet Nauck 1369 χῶλά γ᾽ ἀμφοῖν 
Kulla ἅμα] ϑαμὰ Bergk 

1371 ὡς ξύν τ᾽ ἀπειπεῖν vel ὥστε συναπειπεῖν Markland, ὥστε ξυν- 

αλγεῖν olim Hermann, ὥστ᾽ ἐξαναπνεῖν Monk | ὥστ᾽ εὖ συνάπτειν κοὺ 
Kviéala, ὥστ᾽ εἰ ξυνάπτοι καὶ Wfe. Bauer 

1380 φόβος] πόνος Hermann | παρϑένῳ supplet Badham, etiam τῇ 
κόρῃ Kirchhoff, vq? μὴ Kvicala, ἱερίαν Koechly, νεάνιδος Weil, ᾿Ιφιγό- 
νην Mekler 1382 βάς τ᾿ Markland 1383 ἀδελφήν τ΄ Hermann 

1386 βοήν τιν᾽ Aldina | τῆς ᾿Ελλάδος Pierson | ναῦται νεώς] λωτί- 
cure Badham, νεανίαι Nauck, νεηλάται Koechly, ναύτης λεώς F. Gu. 
Schmidt, ναῦται τάχα Wfg. Bauer, ναῦται λεώ olim Weil. Versum de- 
let. Kvicala —— 1386sq. ὦ γῆς Ελλάδος λεώς, ἁλὸς λάβεσϑε κώπαις Mus- 
grave, o, τῆς ἑλλάδος, ναῦται, νεὼς λάβεσϑε κώπαις Bothe 1387 τῷ 
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ἐπιλευκαίνετε vel τ᾽ ἐλλευκαίνετε Markland, τ΄ εὖ λευκαίνετε SReidler | 
κὠπαισοί τε ῥόϑια λευκαίνετε Pierson, κώπαις ῥόϑι᾽ ἁλὸς λευκαίνετε Por- 

son, κώπαις τε βόϑια λευκαίνετε Seidler, κώπαισι ῥόϑιά τε λευκαίνετε 
Matthiae 1388 ἔχομεν γὰρ] ἔχοντες Hermann 1389 Συμπληγάδων 
τ΄ Markland 

1390 (οἱ δὲ κεκραγμὸν ἡδὺν Herwerden), o? δ᾽ ὥστε μάργοι γῆρυν 
F. Gu. Schmidt 1892 στόμια δ᾽ ἐκπερῶσα δὴ Badham 1898 ἐπείχετο 
Pierson, ἐπίσχετο vel ἐτείρετο Reiske, ἀπήγετο Markland, ἀπείργετο 
Earle 1394 νεὼς] σκάφος vel πνέων Paley, σκάφος etiam Maehly 
1394 sq. ἐξαίφνης τέως 09s. παλιμπρυμνήσιοι δ᾽ Kvicala — 1395 πάλιν 
πρῳρήσι᾽ R. Unger, πάλιν πρύμνῃσιν Schoene, πάλιν πρύμνηϑεν Rau- 
chenstein 1396 κῦμα] κέντρα Nauck | εἰς γῆν δ᾽ αὖ πάλιν Scaliger, 
εἰς γῆν δ᾽ ἔμπαλιν Musgrave 

1404 ἐξ ἐπωμίδων χέρας Musgrave, ἐχβαλόντες ὠλένας Matthiae, 
δ᾽ ἐκβαλόντες ὠλένας, ita ut versus excidisse putetur, mavult Hermann, 
ἔχβαλόν τ᾽ ἐπωμίδας vel ὠλένας ἐπωμίδων olim, postea ὠλένας ἐπωμίδος 
Hartung, δεξιὰς ἐπωμίδος DBadham, v^ ἐξέβαλον ἐπωμίδας Schoene, εὐχε- 
ρῶς ἐπωμίδας Nauck, ἄχρι τῶν ὠμῶν χέρας Wfg. Bauer, ἐκβαλόντες (ὠλέ- 
veg» | ἐπωμίδος {κάμνον τὸ καρτερόν, χέρας) Ziegler 1404 sq. παιᾶνα, 
γυμνὰς ὠλένας ἐπωμίδων {πρὸς αἰϑέρ᾽ » ἐκβαλόντες, {εἶτ᾽ αὖϑις χέρας᾿ 
κώπῃ .. κελεύσματος | παλιρρόϑοισιν ἀντέτεινον κύμασιν Koechly. Post 
1405 lacunam statuit Kirchhoff 1407 χἠμῶν τις hauchenstein 
1408 ἐξανῆπτεν (ἐξανῆπτ᾽ ἐν, ut est m apogr. Paris, Schoene) ἀγκύλαις 
Seidler, ἐξανῆκεν ἀγκύλας Earle 1414- 9 delet England 1414 ᾽Ιλίου 

τ᾽ ἐπίσκοπος Reiske | ἐπεσκόπει Matthiae 1415 Πελοπίδαις τ᾽ Mark- 

land 1415 sq. Πελοπίδαις δ᾽ ἐναντίος ὧν νῦν Kirchhoff 1418 λα- 

βόντ᾽ ἀδελφὴν Pierson | φόνον] πόνον Madvig, φόβον Weil 1419 ἀμνη- 
μόνευτος ϑεᾶς Markland, ἀμνημονοῦσα ϑεὰν Rauchenstein 

1424 sq. δραμεῖσϑ᾽ ἐπ᾽ ἐκβόλους, νεὼς ᾿Ελληνίδος δ᾽ ἔξεσϑε Herwer- 
den 1427 ἕλκετ᾽ Monk 1498 ἱππεύμασι] ϑηρεύμασι Wesener 

1433 τῶν προκειμένων Barnes 1435 ποῖ δὴ διωγμὸν olim Elms- 
ley | πορσύνεις Nauck, possis τόνδ᾽ ἐπευϑύνεις 1436 τούὐσδ᾽ Mark- 
land 1437 ῥῦμα repudiat Dobree 

1445 τίϑησ᾽ οἱ Weil| πορϑμεύων πλάτην Badham 1441 παρὼν 
ὕμως Lenting 

1450 ἐσχάτης Tournier 1455—' delet Tournier 1457 Ταυρο- 
πόλον ὑμνήσουσιν εἰς ἀεὶ ϑεάν Nauck, Ταυροπόλον εἰς τὸ λοιπὸν ὑμνή- 
σουσι δή Weill, Ταυροπόλον ὑμνήσουσι τοῦ λοιποῦ ϑεάν Lakon| Tevoo- 
πόλην Elmsley | ϑεάών]) ἀεί anonymus — 1458—61 delebat olim Hartung 

1458 νόμον τε ϑήσεις Paley 

1460 ἐξανυττέτω Markland | ἀνδρὸς] ἀρνὸς Burges 1461 ϑεᾶς 9 

ὕπως Wfg. Bauer 1463 κληδοῦχον ϑεᾶς (οἰκεῖν, ὕπου σὲ βίοτος 
εὐδαίμων μένει 5 Markland 1469 post οὔνεκ᾽ (non post v. 1468) la- 
cunam statuit Reiske 1469 γνώμης δικαίας δ᾽ οὔνεχ᾽ ἐξεσώσαμεν 
Hartung 

1470 ψήφοις ἴσαις Reiske 1471 x«i νόμισμ᾽ ἱστᾶσ᾽ ἐγὼ vel καὶ 
νόμισμα ϑεῖοσ᾽, ἀεὶ vel καὶ νόμον ϑεῖσ᾽ εἰς ἀεὶ Reiske, x&v νόμοις ἔσται, 
τόδε Burges, καὶ νόμισμ᾽ ἔστω τόδε Dupius, καὶ νόμισμ᾽ ἔστ᾽ αὐτόϑεν 
Bergk, καὶ νόμισμ᾽ εἶναι τόδε Donner, καὶ νόμιμον ἔστω τόδε Koechly, 
καὶ νόμον καϑιστάμην Paley. Post 1471 lacunam statuit: καὶ νόμισμ᾽ 
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εἰς ταὐτό ys (xoivovoc τάσδε πάντα τ᾽ εἰσέπειτ᾽ ἀεὶ» Hermann 
1473 sq. delet Monk 1413 σὺν κασιγνήτῳ heiske 1476 ἄπειστος 
Reiske 1478 ἀδελφήν v, οὐχὶ England 1478 sq. τί γάρ: πρὸς 
τοὺς σϑένοντας πῶς ἁμιλλᾶσϑαι καλόν; Weil 1479 καλόν] πλέον olim 
Stadtmueller, xsvóv Bruhn 

1480 sq. delet Herwerden 1480 εἰς σὴν ἰόντων Elmsley, ἴοιεν 
εἰς σὴν Herwerden, fort. ἴτων vvv εἰς σὴν 1484 ἐπηρόμην Bothe 
1485 ναῶν hRadermacher 1486 delet Nauck 1487 τὼ ᾿᾽γαμέμνονος 
Markland 

1497—9 uncinis inclusit ex docti cuiusdam Britanni sententia 
Matthiae 
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«᾿Αριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις.) 

, ^ £212. . 4 μὲν σκηνὴ iv "EÀevoivi ὃ δὲ χορὸς ἐξ "Aoytíov 
- τ [ eS Tu τ ᾽ Y, p 9 ; " 
γυναικῶν [c? μητέρες τῶν ἐν Θήβαις πεπτωκότων ἀριστέων]. τὸ 

WIES 5 M 

δὲ δρᾶμα ἐγκώμιον AOnvóv. 

“ριστοφάνους γραμματικοῦ ὑπόϑεσις) ,argumenti quae restant, in- 
dicis Aristophanei sunt verba extrema'* Kirchhoff (cum  Marklando), 
εὐριπίδου ἱκέτιδες superscr. |, minio P | e? μητέρες LP, αἵ μητέρες 
ἧσαν p | 'A9mvàv] Dindorf, ᾿ϑηναίων LP. 

1* 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

“ϊϑρα. 

χορός. 

Θησεύς. 

"Ἄδραστος. 

κῆρυξ. 

ἄγγελος. 

Ev. 

Ἶφις. 

«(παῖδες.) 

( ἀϑηνᾶ.) 

Personarum indicem om. LP, add. p exceptis nominibus παῖδες. 
᾿ϑηνᾶ, quae supplevit Markland. 



ΑἸΘΡΑ. 

Zhjuqveo ἑστιοῦχ᾽ ᾿Ελευσῖνος χϑονὸς 

τῆσδ᾽ οἵ ve ναοὺς ἔχετε πρόσπολοι ϑεᾶς, 

εὐδαιμονεῖν μὲ Θησέα τὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 
πόλιν τ᾽ ᾿ἀϑηνῶν τήν τε Πιτϑέως χϑόνα, 

ἐν jj us ϑρέψας ὀλβίοις ἐν δώμασιν 5 

Ai9gav πατὴρ δίδωσι τῷ 1Π|ανδίονος 

Αἰγεῖ δάμαρτα “οξίου μαντεύμασιν. 

ἐς τάσδε γὰρ βλέψασ᾽ ἐπηυξάμην τάδε 

γραῦς, αἵ λιποῦσαι δώματ᾽ ᾿Ζ“ργείας χϑονὸς 
ἵχτῆρι ϑαλλῷ προσπίτνουσ᾽ ἐμὸν γόνυ 10 

πάϑος παϑοῦσαι δεινόν" ἀμφὶ γὰρ πύλας 

Κάδμου ϑανόντων ἑπτὰ γενναίων τέκνων 

ἄπαιδές εἰσιν, οὕς ποτ᾽ ᾽4ργείων ἄναξ 

"Ἄδραστος ἤγαγ᾽. Οἰδίπου παγκληρίας 
μέρος κατασχεῖν φυγάδι Πολυνείκει ϑέλων 15 

γαμβρῷ. νεκροὺς δὲ τοὺς ὀλωλότας δορὶ 

ϑάψαι ϑέλουσι τῶνδε μητέρες χϑονί, 
εἴργουσι δ᾽ οἵ κρατοῦντες οὐδ᾽ ἀναίρεσιν 

δοῦναι ϑέλουσι, νόμιμ᾽ ἀτίζοντες ϑεῶν. 
χοινὸν δὲ φόρτον ταῖσδ᾽ ἔχων χρείας ἐμῆς 20 

Ἄδραστος ὄμμα δακρύοις τέγγων ὅδε 

κεῖται τό τ᾽ ἔγχος τήν τε δυστυχεστάτην 

1 notam αἴϑρα om. L, add. 1 ὅ ὀλβίοις ἐν] fort. ὀλβίοισι 8 ἐπευ- 

ξάμην LP | τάδε postmodum add. in 1), habet P 9 xzoboot L, 

λιποῦσαι LP. 10 προσπιτνοῦο᾽ ΠΡ 18- 17 versus suspecti, quibus 

deletis in v. 18 εἴργουσιν oL scribendum 16 ὀλολότας L, ὀλωλότας 

IP — 17 ϑάψαι] κρύψαι Dindorf | ϑέλουσι IL et P, sed ; in ht. scr. p 

(fuit αὐ ut vid.) | μητέρων LP (scilicet propter τῶνδε), μητέρες | 

20 τῆσδ᾽ ut vid. P, ταῖσδ᾽ p|£uije| fort. ἐμοῦ 21 δακρύοις] F. Schroeder, 

δάκρυσι LP | véyyzov P 22 χεῖται) fort. ϑακεῖ (vel ἧσται) | τό τ᾽ 

ἔγχος] τὸ κῆδος Markland 
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στένων στρατείαν ἣν ἔπεμψεν ἐκ δόμων᾽ 

Og μ᾽ ἐξοτρύνει παῖδ᾽ ἐμὸν πεῖσαι λιταῖς 
νεκρῶν κομιστὴν ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς 25 

ῥώμῃ γενέσϑαι καὶ τάφου μεταίτιον, 
μόνον τόδ᾽ ἔργον προστιϑεὶς ἐμῷ τέκνῳ 
πόλει v AOqvóàv. τυγχάνω δ᾽ ὑπὲρ χϑονὸς 
ἀρότου προϑύσουσ᾽ ἐκ δόμων ἐλϑοῦσ᾽ ἐμῶν 

πρὺς τόνδε σηκόν, ἔνϑα πρῶτα φαίνεται 80 

φοίξας ὑπὲρ γῆς τῆσδε κάρπιμος στάχυς. 

δεσμὸν δ᾽ ἄδεσμον τόνδ᾽ ἔχουσα φυλλάδος 
μένω πρὸς ἁγναῖς ἐσχάραις δυοῖν ϑεαῖν 

Κόρης τὲ καὶ Ζήμητρος. οἰκτείρουσα μὲν 

πολιὰς ἄπαιδας τάσδε μητέρας τέκνων, 

σέβουσα δ᾽ ἱερὰ στέμματ᾽. οἴχεται δέ μοι 

κῆρυξ πρὸς ἄστυ δεῦρο Θησέα καλῶν, 

e οι 

ὡς ἣ τὸ τούτων λυπρὸν ἐξέλῃ φρενῶν 

ἢ τάσδ᾽ ἀνάγκας ἱχεσίους λύσῃ χϑονὸς 
ὅσιόν τι δράσας᾽ πάντα γὰρ δι’ ἀρσένων . 40 
γυναιξὶ πράσσειν εἰκός, αἵτινες σοφαί. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἱχετεύω δὲ. γεραιά, stroph. 

γεραιῶν 8x στομάτων. πρὸς 

γόνυ πίτνουσα τὸ σόν, 

ἀπὸ σώματα λῦσαι φϑιμένων 45 

νεκύων. oU καταλείπουσι μέλη 

ϑανάτῳ λυσιμελεῖ ϑηρσὶν ὀρείοισι βοράν" 

ἐσιδοῦσ᾽ οἰκτρὰ μὲν ὕσσων antistr. 
δάκρυ᾽ ἀμφὶ βλεφάροις. óv- 
σὰ δὲ σαρκῶν πολιᾶν ὅ0 

21 μόνῳ Reiske, κοινὸν Stahl, καινὸν Vitelli 29 προϑύσουσ᾽] 

Reiske, προϑύουσ᾽ LP 581 τῆσδε] fort. νῶτα 88 μένω] Markland, μενῶ 
L P | δυεῖν .L, δυοῖν 1P 37 κήρυξ LP, κῆρυξ p 38 sq. φρενῶν... 

χϑονός] scripsi (φρενὸς iam heiske), χϑονὸς .. ϑεοὺς LP — 41 σοφοί P, 
sed oí in ras. scr. p 48 γεραιῶν]) Reiske, γεραρῶν LP — 44 πίτνουσα)] 
scripsi, πίπτουσα LP 45 ἀπὸ σώματα] seripsi (ἀπὸ 1am Ohibbeck), 
ἄνομοι τέκνα 1, P (ἄνα μοι τέκνα ed. Brubachiana) 41 ὀρείοις P 
50 ῥυσσὰ Lp, δυσὰ P | πολιᾶν L, sed ἃ reser. vel ex ὦ corr. 0 

? 

πολιῶν P 
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e^ 

καταδρύμιατα χειρῶν" τί γάρ; ἃ 
, EVE V , * N Y 

φϑιμένους παῖδας ἐμοὺς οὔτε δόμοις 
, M , , € 

προϑέμαν οὔτε τάφων χώματα γαίας ἐσορῶ. 

ἔτεκες καὶ σύ ποτ᾽, ὦ πότνια, κοῦρον stroph. 

cQ φίλα ποιησαμένα λέκ- 5i 

TQ« πόσει GQ' μετά vuv 

δὸς ἐμοὶ σᾶς διανοίας, 

μετάδος Ó', ὕσσον ἐπαλγῶ μελέα ᾿γὼ 
φϑιμένων οὺς ἔτεκον" 

παράπεισον δὲ τεύν. λισσόμεϑ᾽, ἐλϑεῖν 60 

réxvov ᾿Ισμηνὸν ἐμάν τ᾽ ἐς χέρα ϑεῖναι 

νεκύων ϑαλερὰ πτώματ᾽ ἀλαίνοντα τάφων. 

ὁσίως oUy, ὑπ’ ἀνάγκας δὲ προπίτνου- antistr. 
σα προσαιτοῦσ᾽ ἔμολον Óe- 

ξιπύρους ϑεῶν ϑυμέλας" 

ἔχομεν δ᾽ ἔνδικα καὶ σοί 65 
τι πάρεστι σϑένος ὥστ᾽ εὐτεκνίᾳ Óvo- 
τυχίαν τὰν παρ᾽ ἐμοὶ 

καϑελεῖν" οἰκτρὰ δὲ πάσχουσ᾽ ἵχετεύω 
σὸν ἐμοὶ παῖδα τάλαιν᾽ ἐν χερὶ θεῖναι 

véxvv, ἀμφιβαλεῖν λυγρὰ μέλη παιδὸς ἐμοῦ. 70 

ἀγὼν ὅδ᾽ ἄλλος ἔρχεται γόων γόοις stroph. 

51 καταδρύμματα] ed. Brubachiana, καταδρύματα LP | χεροῖν LP, 
χειρῶν lp 53 προυϑέμαν LP, προϑέμαν lp 56 μετὰ νῦν LP 
58 ὅσον L P, ὅσσον lp | μελέα ^ yo] Kirchhoff, μελέα 1, P, μελέα τῶν 1 
60 τεὸν] scripsi, σὸν ὃ LP, σὸν ὃν lp, τὸ σὸν Kirchhoff  λισσομ᾽ .L, 
λισσύμ᾽ P, λισσόμεϑ'᾽ p 61 τ᾽ εἰ P, v' εἰς p | χεῖρα L P, χέρα lp 
62 ϑαλερὰ LP, ϑαλερῶν p | πτώματ᾽ GÀcivovre τάφων] scripsi (de 
πτώματα cogitavit Markland, σώματ᾽ ἁλαίνοντα τάφου Hermann), σώματα 
λάινον (λάιον P, λάινον p) τάφον LP, ϑαλερῶν σώματα δαρόν c 
ἀτάφων Kirchhoff 63 ὁσίως Lp, ὅσιος P, fort. ϑελέμως | προ- 
πίτνουσα)] scripsi, προσπίπτουσα 1, P, προπίπτουσα p 64 δεξιπύρους 
(sic ser. ut facile δελιπύρους legas) L, δελιπύρους P, δεξιπύρους p 
67 τὰν] Hermann, τὴν LP 69 σὸν ἐμοὶ] Musgrave, τὸν ἐμὸν LP 
ταλαίνᾳ ᾽ν Wilamowitz | χειρὶ L P, χερὶ lp 10 νέκυν] Barnes, véxve 
LP, νέκυ᾽ lp | ἀμφιβάλλειν LP, ἀμφιβαλεῖν !p | παιδὸς ἐμοῦ LP, 
παιδός γ᾽ ἐμοῦ lp 71 γόων γόοις] Valckenaer, γόων γόων LP, 
γόοις γόων F. V. Fritzsche, γόος γόων Nauck 
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διάδοχος. ἀχοῦσιν προπόλων yéoeg. 

ἴτ᾽ ὦ ξυνῳδοὶ κτύποι. 

iv ὦ ξυναλγηδόνες, 
χορὺς τὸν “ιδας σέβει, 5 

διὰ παρῇδος ὄνυχα λευκὸν 

αἱματοῦτε χρῶτά τὲ φόνιον᾽ 

τὰ γὰρ φϑιτοὺς τοῖς ὁρῶσι κόσμος. 

ἄπληστος ἅδε μ᾽ ἐξάγει χάρις γόων antistr. 
πολύπονος, ὡς ἐξ ἀλιβάτου πέτρας 80 

ὑγρὰ δέουσα σταγὼν 

ἄπαυστος αἰεὶ Ógóccv: 
τὸ γὰρ ϑανόντων τέχνων : 

ἐπίφορόν τι κατὰ γυναῖκας 
ἐς γόους πέφυκε πάϑος. ὃ ἔ. 8 

ϑανοῦσα τῶνδ᾽ ἀλγέων λαϑοίμαν. 

σι 

ΘΗΣΒΥΣ. 

τίνων γόους ἤκουσα καὶ στέρνων χτύπον 

νεχρῶν τε ϑρήνους, τῶνδ᾽ ἀνακτόρων ἄπο 

ἠχῆς ἰούσης; ὡς φόβος μ᾽ ἀναπτεροῖ 
μή μοί τι μητέρ᾽. ἣν μεταστείχω ποδί, 90 
χρονίαν ἀποῦσαν ἐκ δόμων ἔχῃ véov. 

éa* 

τί χρῆμα; καινὰς ἐσβολὰς ὁρῶ λόγων. 

μητέρα γεραιὰν βωμίαν ἐφημένην 

ξένας 9' ὁμοῦ γυναῖκας, οὐχ ἕνα ῥυϑμὸν 
κακῶν ἐχούσας" ἔκ τε γὰρ γερασμίων 95 

ὄσσων ἐλαύνουσ᾽ οἰκτρὸν ἐς γαῖαν δάκρυ, 

12 ἀχοῦσι LP, ἰαχοῦσι. p | προπόλων] Heath, προσπόλων LP 
13 χτύποι] Wilamowitz, κακοὶ LP 15 χορὸς] Hartung, χορὸν LP | 
Ἅιδας] Hermann, ἀΐδας LP 76 παρῇδος] Heath, παρηΐδος LP | 
ὔὄνυχι L P, óvvye lp 7X vs om. P, add. p 18 grove] scripsi, 
qüuor LP 80 ἀλιβάτου LP, ἁλιβάτου lp 82 αἰεὶ] Heath, ἀεὶ 
LP | 9eócov| Camper, γόων LP 84 ἐπίφορον] Camper, ἐπίπονον 
Tp. 81 γόους} Dobree (γόον τ᾽ Elmsley), γόων LP 89 ἡἠχῆς] 
Nauck, ἠχοῦς LP, fort. ἀχῆς 90 μητέρ᾽] scripsi, μήτηρ LP 
92 χαινῶν anonymus 93 ἐφημμένην LP, ἐφημένην lp 94 ξένας] 
Elmsley, ξένους LP | οὐχ ἕνα ῥυϑμὸν LP, o? ῥυϑμόν γ᾽ ἕνα lp 
96 ἐλαύνουσ᾽ | creAéccovo  Herwerden 
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κουραΐί rc καὶ πεπλώματ᾽ οὐ toux. 
τί ταῦτα. μῆτερ; σὸν τὸ μηνύειν ἐμοί. 

ἡμῶν δ᾽ ἀκούειν: προσδοκῶ τι γὰρ νέον. 

Al. | à παῖ. γυναῖκες αἵδε μητέρες τέκνων 100 

τῶν κατϑανόντων ἀμφὶ Καδμείας πύλας 

ἑπτὰ στρατηγῶν ἱκεσίοις δὲ σὺν κλάδοις 

φροουροῦσί μ᾽, ὡς δέδορκας. ἐν κύκλῳ, τέκνον. 

ΘΗ. τίς δ᾽ ὃ στενάζων οἰκτρὸν ἐν πύλαις 006; 

Al. ἄδραστος. ὡς λέγουσιν, 'Aoysíov ἄναξ. 105 

OH. οἵ δ᾽ ἀμφὶ τόνδε παῖδες; ἦ τούτου τέκνα; 

Al. οὔκ, ἀλλὰ νεκρῶν τῶν ὀλωλότων κύροι. 

OH. τί γὰρ πρὸς ἡμᾶς ἦλϑον ἵκεσίᾳ χερί; 
Al. οἶδ᾽ ἀλλὰ τῶνδε μὖῦϑος οὐντεῦϑεν. τέχνον. 
ΘΗ. σὲ τὸν κατήρη χλανιδίοις ἀνιστορῶ. 110 

λέγ᾽ ἐκκαλύψας κρᾶτα καὶ παρεὶς γόον" 

πέρας γὰρ οὐδὲν μὴ διὰ γλώσσης ἰόν. 

AAPAXTOX. 

ὦ καλλίνικε γῆς ᾿“ϑηναίων ἄναξ, 

Θησεῦ. cog ἱκέτης καὶ πόλεως ἥκω σέϑεν. 
OH. τί χρῆμα ϑηρῶν καὶ τίνος χρείαν ἔχων; 11 

AA. οἶσϑ᾽ ἣν στρατείαν ἐστράτευσ᾽ ὀλεϑρίαν. 
ΘΗ. οὐ γάρ τι σιγῇ διεπέρασας “Ελλάδα. 

A4. ἐνταῦϑ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἄνδρας Agysícov ἄκρους. 
ΘΗ. τοιαῦϑ᾽ ὁ τλήμων πόλεμος ἐξεργάξεται. 

“44. τούτους ϑανόντας ἦλϑον ἐξαιτῶν πόλιν. 120 

OH. κήρυξιν Ἑρμοῦ πίσυνος, ὡς ϑάψῃς νεχρούς; 

AA. κἄπειτα γ᾽ οἵ κρατοῦντες οὐκ ἐῶσί με. 
OH. τί γὰρ λέγουσιν. ὅσια χρήξοντος σέϑεν; 
A4. τί δ᾽; εὐτυχοῦντες οὐκ ἐπίστανται φέρειν. 

Q OH. ξύμβουλον οὖν w ἐπῆλϑες; ἢ τίνος χάριν: 12 

AA. κομίσαι 6c, Θησεῦ, παῖδας Aoysíov ϑέλων. 

97 xovoct τε] Markland, χουραὶ δὲ LP 100 γυναῖκές εἰσιν αἵδε 
μητέρες F. Gu. Schmidt 101 fort. Καδμείους 104 πύλαις] πέπλοις 

Kayser 106 τῶνδε P, τόνδε p | 5| Barnes, ἢ LP τούτων LP, 
τούτου p 111 παρεὶς] Beck, πάρες LP | λόγον LP, γόον lp 
115 καὶ] ἢ Kirchhoff 116 fort. ὀλέϑριον 119 τοιαῦϑ' ὁ τλήμων 
etiam Cie. ad Quint. fr. II 13, fort. τοιαῦτα, τλῆμον 121 κήρυξιν] 
fort. ῥάβδοισιν 122 κρατοῦντες] Markland, χτανόντες ΠΡ 
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OH. τὸ δ᾽ "Aoyog ὑμῖν ποῦ ᾽στιν; ἢ κόμποι μάτην; 
A4. * σφαλέντες οἰχόμεσϑα. πρὸς σὲ δ᾽ ἥκομεν. 
ΘΗ. ἰδίᾳ δοκῆσάν σοι τόδ᾽ ἢ πάσῃ πόλει; 
A4. πάντες σ᾽ ἱκνοῦνται “Ιαναΐδαι ϑάψαι νεκρούς. 130 
ΘΗ. ἐκ τοῦ δ᾽ ἐλαύνεις ἑπτὰ πρὸς Θήβας λύχους; 
44. δισσοῖσι γαμβροῖς τήνδε πορσύνων χάριν. 
ΘΗ. τῷ δ᾽ ἐξέδωκας παῖδας "Aoysiov σέϑεν;: 
44. οὐκ ἐγγενῆ συνῆψα κηδείαν δόμοις. 
ΘΗ. ἀλλὰ ξένοις ἔδωκας ᾿“ργείας κόρας; 135 
[-44. Τυδεῖ ys Πολυνείκει ve τῷ Θηβαγενεῖ. 
ΘΗ. τίν᾽ εἰς ἔρωτα τῆσδε κηδείας μολών;] 
44. Φοίβου uw ὑπῆλϑε δυστόπαστ᾽ αἰνίγματα. 
ΘΗ. τί δ᾽ εἶπ᾽ ᾿ἡπόλλων παρϑένοις κραίνων γάμον; 
AZ. κάπρῳ μὲ δοῦναι xal λέοντι παῖδ᾽ ἐμώ. 110 
OH. σὺ δ᾽ ἐξελίσσεις πῶς ϑεοῦ ϑεσπίσματα; 
A44. ἐλϑόντε φυγάδε νυχτὺς εἰς ἐμὰς πύλας 
ΘΗ. τίς καὶ τίς; εἰπέ δύο γὰρ ἐξαυδᾷς ἅμα. 
414. Τυδεὺς μάχην ξυνῆψε Πολυνείκης 9" ἅμα. 

ΘΗ. ἢ τοῖσδ᾽ ἔδωκας ϑηρσὶν ὡς κόρας σέϑεν; 145 
A4. μάχῃ ys δισσοῖν κνωδάλοιν ἀπεικάσαο. 
ΘΗ. ἦλθον δὲ δὴ πῶς πατρίδος ἐκλιπόνϑ᾽ ὕρους; 
A4. Τυδεὺς μὲν αἷμα συγγενὲς φεύγων χϑονός. 
ΘΗ. ὁ δ᾽ Οἰδίπου παῖς τίνι τρόπῳ Θήβας λιπών; 
“14. ἀραῖς πατρῴαις, μὴ κασίγνητον κτάνοι. 150 
OH. σοφήν γ᾽ ἔλεξας τήνδ᾽ ἑχούσιον φυγήν. 

44. ἀλλ᾽ οἵ μένοντες τοὺς ἀπόντας ἠδίκουν. 

ΘΗ. οὔ πού σφ᾽ ἀδελφὸς χρημάτων νοσφίζεται; 

44. ταῦτ᾽ ἐκδικάζων ἦλθον εἶτ᾽ ἀπωλόμην. 

121 ἄλγος P, ἄργος p | ἡμῖν LP, ὑμῖν 1 ᾿κόμπει p 180 πάντες 
L.P (omisso σ᾽), πάντες σ᾽ p 181 λόχους] Pierson, ὄχους LP 
180 sq. spuriü videntur. Cfr. 145 136 Τυδεῖ ys] Hermann, Τυδεῖ 
LP, Τυδεῖ vs p | Θηβαγενεῖ] Valckenaer, ϑηβαιγενεῖ LP | ὑπῆλθε 
L, sed v ex « vel s corr. vel rescr. 1, ὑπῆλθε P | óvorómicr P, sed t 
ex e corr. p 139 xoévov P, κραίνων p 144 ἅμα] ὁμοῦ Markland, 
Πολυνείκους βίᾳ Camper 145 τοῖσδ᾽ ] Valckenaer, τοῖς LP | ἔδωκα 
P, ἔδωκας p 146 μάχῃ] Reiske, μάχην LP 149 παῖς om. LP, 
add. Erfurdt 150 fort. πατρῴοις. Cfr. Heraclid. 810 | χτάνοι] Her- Ὁ 
mann, χτάνη LP 151 γ᾽ del. p | τήνδ᾽] Markland, τήν γ᾽ LP 
153 οὔ που] Kirchhoff, οὔπω 1, P, ἢ zov lp. In 1, schol. ἄρα 1064 ταῦτ᾽ 
ἐχδικάζων]) Lenting, ταυτὶ δικάζων L, ταυτὶ διδάξων P 
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ΘΗ. μάντεις δ᾽ ἐπῆλϑες ἐμπύρων τ᾽ εἶδες φλόγα; 15: 

A4. οἴμοι" διώκεις uw d μάλιστ᾽ ἐγὼ ᾿σφάλην. 

ΘΗ. οὐκ ἦλϑες. ὡς ἔοικεν. εὐνοίᾳ ϑεῶν. 
A4. τὸ δὲ πλέον, ἦλθον ᾿Δμφιάρεώ γε πρὸς βίαν. 

σι 

OH. οὕτω τὸ ϑεῖον ῥαδίως ἀπεστράφης:; 

AA. νέων γὰρ ἀνδρῶν ϑόρυβος ἐξέπλησσέ με. 100 

ΘΗ. εὐψυχίαν ἔσπευσας ἀντ᾽ εὐβουλίας. 

444. ὃ δή ys πολλοὺς ὥλεσε στρατηλάτας. 

ἀλλ᾽, ὦ x«9' ᾿Ελλάδ᾽ ἀλκιμώτατον κάρα. 
ἄναξ AO0qvàv, ἐν uiv αἰσχύναις ἄγω 

πίτνων πρὺς οὖδας γόνυ σὺν ἀμπίσχειν χερί. 165 
πολιὸς ἀνὴρ τύραννος εὐδαίμων πάρος" 

ὕμως δ᾽ ἀνάγκη συμφοραῖς εἴκειν ἐμέ. 

σῶσον νεκρούς μοι τἀμά τ᾽ οἰχτείρας κακὰ 

καὶ τῶν ϑανόντων τάσδε μητέρας τέκνων. 

αἷς γῆρας ἥκει πολιὸν εἰς ἀπαιδίαν, 110 

ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν δεῦρο καὶ ξένον πόδα 
ϑεῖναι μόλις γεραιὰ κινοῦσαν μέλη. 

πρεσβεύματ᾽ οὐ Ζ]ήμητρος ἐς μυστήρια. 

ἀλλ᾽ ὡς νεχροὺς ϑάψωσιν, ἃς αὐτὰς ἐχρῆν 

κείνων ταφείσας χερσὶν ὡραίων τυχεῖν. 17: 

σοφὸν δὲ πενίαν τ᾽ εἰσορᾶν τὸν ὄλβιον, 

[πένητά τ᾽ εἰς τοὺς πλουσίους ἀποβλέπειν 

ζηλοῦνϑ᾽. ἵν᾽ αὐτὸν χρημάτων ἔρως ἔχῃ.] 

τά τ᾽ οἰχτρὰ τοὺς μὴ δυστυχεῖς δεδορκέναι. 

[τόν ὃ’ ὑμνοποιὸν αὐτὸς Qv τίκτῃ μέλη 180 

χαίροντα τίκτειν ἢν δὲ μὴ πάσχῃ τόδε. 

οι 

156 μάλιστά γ᾽ ἐσφάλην Hermann 158 τὸ] Musgrave, τί LP 
ἀμφαρέω P, ἀμφιάρεω p | ys delevit p 159 ἀπεστράφης] heiske, 
σ᾽ ἀπεστράφη LP 161 ἀἁψυχίαν P, εὐψυχίαν p 102 ὥλεσε] Aldina, 
ἤλασε LP 164 ἄγω] Kirchhoff, ἔχω LP 166 πολιὸς ἀνὴρ εὐδαίμων 
πάρος P, πολιὸς ἀνὴρ εὐδαιμονῶν ἴσως zgog p. Versum delet Dindorf. 
Cfr. 250 167 ἐμέ] Nauck, ἐμαῖς LP 171 δεῦρο (Sic scriptum, ut 
facile εξωροι legas) καὶ .L, ἐξωροὶ καὶ et i marg. yo. δεῦρο καὶ P, 
ἔξοροι (deleto καὶ) p, δεῦρο κἀν ξένῃ F. V. Fritzsche 174 ἃς] ,,Can- 
terus vertit quas lpsas, quasl legisset ἃς αὐτάς“ Markland, ὡς LP 
177sq. delevit Bothe 179 δεδορκέναι] Tyrwhitt, δεδοικέναι LP 
180—183 eiecit Reiske (et Tyrwhitt) 180 αὐτὸν Scaliger | ὧν] Sca- 
lhnger, ἄν LP 181 τάδε mut. in τόδε L, vóós P 
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^ ΝΥΝ ? bl] N , , ? 1^ 

οὔτοι δύναιτ᾽ ἂν oixoÜüév γ᾽ ἀτώμενος 
, μ᾿ x : 5. φλ NJ , ^ 

τέρπειν (v ἄλλους" οὐδὲ γὰρ δίκην ἔχει.] 
7255 5 ? 2; " , ι ; 

τάχ οὖν ἂν ξεἴποις᾽ Π͵ελοπίαν παρεὶς χϑόνα 

πῶς ταῖς ᾿ϑήναις τόνδε προστάσσεις πόνον; 185 
DIEN , , ? 5 COS, , 

ἐγὼ δίκαιός tiu ἀφηγεῖσϑαι τάδε. 

Σπάρτη μὲν ὠμὴ καὶ πεποίκιλται τρόπους, 
τὰ δ᾽ ἄλλα μιχρὰ κἀσϑενῆ᾽ πόλις δὲ σὴ 
μόνη δύναιτ᾽ ἂν τόνδ᾽ ὑποστῆναι πόνον᾽ 
[τά τ᾽ οἰκτρὰ γὰρ δέδορχε καὶ νεανίαν 190 

ἔχει σὲ ποιμέν᾽ ἐσϑλόν" οὗ χρείᾳ πόλεις 

πολλαὶ διώλοντ᾽ ἐνδεεῖς στρατηλάτου.] 

ΧΟ. κἀγὼ τὸν αὐτὸν τῷδέ σοι λόγον λέγω, 

Θησεῦ, δι᾿ οἴκτου τὰς ἐμὰς λαβεῖν τύχας. 
ΘΗ. ἄλλοισι δὴ ᾿πόνησ᾽ ἁμιλληϑεὶς λόγῳ 19ὅ 

τοιῷδ᾽. ἔλεξε γάρ τις ὡς τὰ χείρονα 

πλείω βροτοῖσίν ἐστι τῶν ἀμεινόνων᾽ 

ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην ἔχω, 

S 
. [πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοὶ 

εἰ μὴ γὰρ ἦν τόδ᾽. οὐκ ἂν ἦμεν ἐν φάει.] 900 

αἰνῶ δ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον ἐκ πεφυρμένου 
καὶ ϑηριώδους ϑεῶν διεσταϑμήσατο. 

πρῶτον μὲν ἐνθεὶς σύνεσιν. εἶτα δ᾽ ἄγγελον 
γλῶσσαν λόγων δούς. ὡς γεγωνίδσκειν πα. 

τροφήν τὲ καρποῦ τῇ τροφῇ τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ 205 

σταγόνας ὑδρηλάς, ὡς τά τ᾽ ix γαίας τρέφῃ 

ἄρδῃ vs νηδύν᾽ πρὸς δὲ τοῖσι χείματος 

προβλήματ᾽ αἶϑόν τ᾿ ἐξαμύνασϑαι ϑεοῦ. 
πόντου τε ναυστολήμαϑ'. ὡς διαλλαγὰς 

182 γ᾽ Lp, δ᾽ 188 vcxz&w (i. e. τρέπειν) et in marg. yo. τέρ- 
πειν L, τέρπειν et yo. τρέπειν l, τέρπειν P 187 ὠμὴ] Canter, ἡ ̓ μὴ 
LP  190—92 cum Dindorfio delevit Kirchhoff 194 fort. δι᾽ οἴκτου 
τῆς ἐμῆς ἐλϑεῖν τύχης 197 ἀμενόνων P 199 56. delevit Nauck 
200 ἤμην LP, ἦμεν lp 201 ἐχπεφυρμένον LP, ἐκ πεφυρμένου p 
203 πρῶτον L, πρῶτα P 204 ὡς ysyovicxsw| Jacobs, ὥστε γινώσκειν 
70,78: 205 ἀπ᾽ οὐρανοῦ] fort. ἐπομβρίας | τ᾽] Markland, γ᾽ LP 
206 sq. rofgqor . . ἄρδοι Nauck | πρὸς δὲ τοῖσδε Blomfield 208 πρό- 
βλημά τ᾽ LP, προβλήματ᾽ p | αἶϑόν τ΄) Tan. Faber, ei$ov L P, αἴϑον᾽ 
lp, αἶϑός τ᾽ Valckenaer (cum Barnesio), αἶϑρον Nauck, fort. πρόβλημα 
δϑάλπος τ΄ ἐξαμύνεσθϑαι 
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ἔχοιμεν ἀλλήλοισιν ὧν πένοιτο γῆ. 210 
μ᾿ , LÀ 2,14» ^ -M , 

& ὃ ἔστ ἄσημα xov σαφῶς γιγνώσκομεν. 

ἐς πῦρ βλέποντες καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυχὰς 

μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν τ᾽ ἄπο. 

&Q' οὐ τρυφῶμεν ϑεοῦ κατασκευὴν βίῳ 

δι δόντος τοιαύτην, οἷσιν οὐκ ἀρκεῖ τάδε: 21: 

ἀλλ᾽ d φρόνησις τοῦ 9600 μεῖζον σϑένειν 

ζητεῖ. τὸ γαῦρον δ᾽ ἐν φρεσὶν κεχτημένοι 

δοκοῦμεν εἶναι δαιμόνων σοφώτεροι. 
€ Ν ' , / , ' , 
Ns καὶ σὺ φαίνῃ δεκάδος οὐ σοφὺς γεγώς. 

ὅστις κόρας μὲν ϑεσφάτοις Φοίβου ζυγεὶς 290 
ξένοισιν ὧδ᾽ ἔδωκας ὡς ζώντων ϑεῶν. 

[λαμπρὸν δὲ ϑολερῷ δῶμα συμμίξας τὸ σὸν 
ἡλκωσας οἴκους" χρὴ γὰρ' οὔτε σώματα 

ἄδικα δικαίοις τὸν σοφὸν συμμιγνύναι. 

εὐδαιμονοῦντας δ᾽ ἐς δόμους κτᾶσϑαι φίλους. 225 

χοινὰς γὰρ ὁ ϑεὸς τὰς τύχας ἡγούμενος 

τοῖς τοῦ νοσοῦντος πήμασιν διώλεδε 
' , -“ LE! , , 

τὸν οὐ νοσοῦντα κοὐδὲν ἠδικηκότα. 
2 N , ’ 2 ΄ »ὕ ἐς δὲ στρατείαν πάντας ᾿Δργείους ἄγων. 

μάντεων λεγόντων ϑεσφατ᾽, εἶτ᾽ ἀτιμάσας 230 
βία παρελϑὼν ϑεοὺς ἀπώλεσας πόλιν. 

νέοις παραχϑείς, οἵτινες τιμώμενοι 

χαίρουσι πολέμους τ᾽ αὐξάνουσ᾽ ἄνευ δίκης. 
, 3 , ex ^ [ud - φϑείροντες ἀστούς. ὃ μὲν ὕπως στρατηλατῆ. 

ὃ δ᾽ ὡς ὑβρίζῃ δύναμιν ἐς χέρας λαβών, 235 

ἄλλος δὲ κέρδους εἵνεκ᾽, οὐκ ἀποσκοπῶν 

211 σαφῶς LP, σαφῆ p | γινώσκομεν LP 212 xci om. P, add. p | 
πτύχας LP 217 φρεσὶ L, φρεσὶν l, ysoci P 218 σοφώτεροι] fort. 

προφέρτεροι 221 ζώντων] ὄντων Heath 222—228 delevit O. Lueders 
222 λαμπρόν rs heiske | δῶμα P, σῶμα an δῶμα habeat L, dubium 
223 χρὴ] Hartung, χρῆν L.P 225 εὐδαιμονοῦντας δ᾽] fort. οὐ δαιμονῶντας 
(κοὺ δαιμονῶντας Jacobs) | δόμους IL, φόβους P 221 πήμασι 1, P, πήμα- 
σιν lp | πήμασιν συνώλεσε Markland 228 οὐ νοσοῦντα Lambinus, cvr- 
νοσοῦντα Lp, συνοσοῦντα P 280 λεγόντων] ἐρευνῶν Musgrave. Ver- 
sum delet Wilamowitz 232—45 suspecti (288—45 delet Th. Miller, 
240—477 Schenkl) 232 ταραχϑεὶς Blomfield 233 αὐξάνουσ᾽ ] ἐξ- 

&yovc Nauck 235 ὑβρίζει P, oBoltn p | χέρας] scripsi, χεῖρας L.P 
236 οὔνεχ᾽ L P | ἐπισκοπῶν Kirchhoff 
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τὸ πλῆϑος εἴ τι βλάπτεται, πάσχει τάδε. 

τρεῖς γὰρ πολιτῶν μερίδες" οἱ μὲν ὔλβιοι 

ἀνωφελεῖς τε πλειόνων ἐρῶσ᾽ ἀεί: 

of δ᾽ οὐκ ἔχοντες καὶ σπανίζοντες βίου 240 

δεινοὶ νέμοντες τῷ φϑόνῳ πλέον μέρος 
ἐς τοὺς ἔχοντας κέντρ᾽ ἀφιᾶσιν χακά, 
γλώσσαις πονηρῶν προστατῶν φηλούμενοι" 

τριῶν δὲ μοιρῶν ἡ ᾽ν μέσῳ σῴζει πόλεις, 

κόσμον φυλάσσουσ᾽ ὕντιν᾽ ἂν τάξῃ πόλις. 245 
κἄπειτ᾽ ἐγώ σοι σύμμαχος γενήσομαι; 

τί πρὸς πολίτας τοὺς ἐμοὺς λέγων καλόν: 

χαίρων i9'* εἰ γὰρ μὴ βεβούλευσαι καλῶς, 

αὐτὸς πιέζειν τὴν τύχην. ἡμᾶς δ᾽ ἐᾶν. 

ΧΟ. ἥμαρτεν" ἐν νέοισι δ᾽ ἀνθρώπων τόδε 250 
ἔνεστι᾽ συγγνώμην δὲ τῶδ᾽ ἔχειν χρεών. 
[ἀλλ᾽ ὡς ἰατρὸν τῶνδ᾽. ἄναξ. ἀφίγμεϑα.] 

A4. οὔτοι δικαστήν σ᾽ εἱλόμην ἐμῶν κακῶν 

οὐδ᾽, εἴ τι πράξας μὴ καλῶς εὑρίσκομαι. 

τούτων κολαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ. 255 

ἀλλ᾽ ὡς ὀναίμην. εἰ δὲ μὴ βούλει τάδε. 

στέργειν ἀνάγκη τοῖσι σοῖς" τί γὰρ πάϑω; 

ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, στείχετε γλαυκὴν χλόην 
αὐτοῦ λιποῦσαι φυλλάδος καταστεφῆ., 

ϑεούς τε καὶ γῆν τήν τε πυρφόρον ϑεὰν 260 

Zhjuqro« ϑέμεναι μάρτυρ᾽ ἡλίου τε φῶς. 

237 πάσχει) Kirchhoff, πάσχον (LP, fort. πράσσει 288 οἱ μὲν 
p et Stob. fl. 43, 10, οἱ γὰρ L.P 239 πλειόνων] Reiske, πλειόνων τ᾽ 
L P et Stob. 240 ot δ᾽ οὐδὲν ὄντες Wilamowitz 241 δεινοὶ] ἀεὶ 

Herwerden | πλέον] Dindorf, πλεῖον LP 249 ἀφιᾶσι LL, ἀφιᾶσιν 
Ds 9243 γλώσσῃ Stobaeus φιλούμενον P 244 ἡ μέση σώζει πόλιν 
Stobaeus πόλις P, πόλεις p 9245 φυλάττουσ᾽ P, sed «vr in ras. 
ser. p | τάξῃ πόλις] δόξῃ πόλει Stobaeus, τάξῃ νόμος Markland 
941 λέγων καλόν Lp, λέγων καλῶν LP, λέγειν ἔχων Nauck 248 [9'. 
εἰ γὰρ μὴ] Matthiae (εἰ δὲ μὴ Hermann), ἴϑι μὴ γὰρ LP, ἴθι δὴ μὴ 
γὰρ 1, ἴϑι μὴ οὐ γὰρ p 249 πιέζειν] σὺ πέσσειν L. Schmidt | δ΄ ἐᾶν] 
Nauck, λίαν ΠΡ} αὐτὸς σὺ πέσσε... δ᾽ ἔα Schenkl 201 τῷδ᾽] τῶνδ᾽ 
Hermann 259 delevit Matthiae 253 δικαστήν σ᾽) ed. Basileensis 
a. 1562, δικαστὴν LP 256 fort. τόδε 258 ἀλλ] Markland, ἄγ᾽ 
LP | γεραιέ LP, γεραιαί lp 259 καταστεφῇ) Scaliger, καταστροφῇ 
Up 261 μάρτυρας P, sed alterum « ex ε fecit p 
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ὡς οὐδὲν ἡμῦν ἤρκεσαν Awcl ϑεῶν. 
ΧΟ. - — -ἡ — — -- -- - 

ὃς Πέλοπος ἦν παῖς. Πελοπίας δ᾽ ἡμεῖς χϑονὸς 

ταὐτὸν πατρῶον αἷμα σοὶ κεκτήμεϑα. 
τί δρᾷς; προδώσεις ταῦτα κἀκβαλεῖς χϑονὸς 265 

γραῦς οὐ τυχούσας οὐδὲν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν; 
μὴ δῆτ᾽" ἔχει γὰρ καταφυγὴν ϑὴρ μὲν πέτραν. 
δοῦλος δὲ βωμοὺς ϑεῶν. πόλις δὲ πρὸς πόλιν 

ἔπτηξε χειμασϑεῖσα᾽ τῶν γὰρ ἐν βροτοῖς 

οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους εὐδαιμονοῦν. 210 

βᾶϑι. τάλαιν᾽, ἱερῶν δαπέδων ἄπο Περσεφονείας. 
- M 3 , , 2 P" - 

βᾶϑι καὶ ἀντίασον γονάτων ἔπι χεῖρα βαλοῦσα. 
, , , , 5 , ? , 

τέκνων τεϑνεώτων χομίσαι δέμας. ὦ μελέα ᾽γώ. 

οὺς ὑπὸ τείχεσι Καδμείοισιν ἀπώλεσα κούρους. 

[ὦ μοι" λάβετε φέρετε πέμπετ᾽ ἀξίρετε 27 
ταλαίνας χέρας γεραιάς.]) 

Ἷ , S: , 5 , s oJ 
πρός δὲ γενειάδος. ὦ qíAos, ὦ δοκιμώτατος |EÀ- 

σι 

λάδι. 

ἄντομαι ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ καὶ χέρα δειλαίαν᾽ 
οἴκτισαι ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέταν ἤ τιν᾽ ἀλάταν 280 

οἰκτρὸν üjÀsuov οἰκτρὸν (eiG«v, 
5 3 , , 2 M , , μηδ᾽ ἀτάφους, τέκνον. ἐν χϑονὶ Κάδμου χάρματα 

ϑηρῶν 

παῖδας ἐν ἡλικίᾳ τᾷ σᾷ κατίδῃς., ἱκετεύω. 
βλέψον ἐμῶν βλεφάρων ἔπι δάκρυον, ὃ περὶ σοῖσι 
γούνασιν ὧδε πίτνω τέκνοις τάφον ἐξανύσασϑαι. “80 

ante 263 lacunam indicavit Canter. XO. addidit Musgrave 
968 δοῦλοι p | βωμὸν Stob. fl. 105, 18 9271 XO. praescriptum in 
P, 213 τεϑινεώτων)} Reiske, vs ϑνατῶν LP, τεϑνώτων Heath | 
κόμισαι LP|uZ ἐγώ P, μέλεος ἐγώ» 214 ὑπὸ Καδμείοισιν ἀπώλεσα 
τείχεσι Nauck — 275 sq. delevit Dindorf. Cfr. Hec. 62 sq., unde πέμπετ᾽ 
ἀεξίρετε scripsit cum Beckio Hermann, πέμπετε κρίνετε LP 216 γε- 
ραιᾶς 1 217 πρός σε] Markland, πρὸς LP, πρός τε p  ᾿Ελλάδι] fort. 
ἀλκᾷ 219 ἄντομ᾽ LP, ἄντομαι lp | χέρα δειλαία Hermann, fort. 
χέρ᾽ ἑλοῦσα 280 us corr. vel rescr. | | ἱκέτιν Markland | ἢ delet 
Nauck | fort. ἱκέταν ὡς εἴ τιν᾽ ἀλάταν 981 ἤλεμον P, ἰήλεμον p, 
ἰάλεμον Dindorf. Fort. οἰκτρὸν ἰάλεμον οἰκτρὸν icAsuov ὦ ἱεῖσαν 3282 ἐνὶ 
LP, ἐν lp | ἐν Κάδμου χϑονὶ Wilamowitz 288 ἁλικίᾳ Dindorf | 
παρίδῃς Camper 284 σοῖσιν p 
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OH. μῆτερ, τί κλαίεις λέπτ᾽ ἐπ᾽ ὀμμάτων φάρη 
βαλοῦσα τῶν σῶν; ἄρα δυστήνους γόους 

κλύουσα τῶνδε; κἀμὲ γὰρ διῆλϑέ τι. 

ἔπαιρε λευκὸν κρᾶτα, μὴ Ócxovogóst 

σεμναῖσι Ζ]΄ηοῦς ἐσχάραις παρημένη. 290 

AI. αἰαῖ. ΘΗ. τὰ τούτων οὐχὶ Gol στενακτέον. 

Al. ὧὦ τλήμονες γυναῖκες. OH. οὐ σὺ τῶνδ᾽ ἔφυς. 

Al. εἴπω τι, τέκνον, σοί τὲ καὶ πόλει καλόν; 

ΘΗ. ὡς πολλά γ᾽ ἐστὶ κἀπὸ ϑηλειῶν σοφά. 
Al. ἀλλ᾽ εἰς ὄκνον μοι μῦϑος ὃν κεύϑω φέρει. 295 

OH. αἰσχρόν γ᾽ ἔλεξας, χρήστ᾽ ἔπη κρύπτειν φίλους. 

Al. οὔτοι σιωπῶσ᾽ εἶτα μέμψομαί ποτε 
τὴν νῦν σιωπὴν ὡς ἐσιγήϑη κακῶς. 

οὐδ᾽ ὡς ἀχρεῖον τὰς γυναῖκας εὖ λέγειν 

δείσασ᾽ ἀφήσω τῷ φόβῳ τοὐμὸν καλόν. 800 
4 ἐν SN E) 3 - -. SY N » € 
ἐγὼ δέ σ᾽, ὦ παῖ. πρῶτα μὲν và τῶν ϑεῶν 

^ , ^ - 3 , 

σκοπεῖν κελεύω μὴ σφαλῇς ἀτιμάσας" 

σφάλλῃ γὰρ ἐν τούτῳ μόνῳ. τἄλλ᾽ εὖ φρονῶν. 
' - ? ^ N ' 3 , πα 

πρὺς τοῖσδε Ó', εἰ μὲν μὴ ἀδικουμένοις 66 χρῆν 

τιμωρὸν εἶναι, κάρτ᾽ ἂν εἶχον ἡσύχως" 305 
νυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει 
κἀμοὶ παραινεῖν οὐ φόβον φέρει, τέκνον. 

ἄνδρας βιαίους καὶ κατείργοντας νεκροὺς 

τάφου τε μοῖραν καὶ κτεριθσμάτων λαχεῖν 

ἐς τήνδ᾽ ἀνάγκην σῇ καταστῆσαι χερί. 810 
νόμιμά τε πάσης συγχέοντας ᾿Βλλάδος 
παῦσαι" τὸ γάρ τοι συνέχον ἀνθρώπων πόλεις 

- 5 2! ? er ' , , €. 

τοῦτ᾽ £69 , ὅταν τις τοὺς νόμους σώξη καλῶς. 
2 - 8M ὃ , ς , , e. 
ἐρεῖ δὲ δή τις ὡς ἀνανδρίᾳ φρενῶν, 

287 δυστήνων Markland 290 ἐσχάραις}] Canter, αἰσχατιαῖς LP, 
ἐσχατιαῖς p 294 ϑηλυῶν P, corr. p — 295 φέρε P, corr. p — 296 ἔπη 
κρύπτειν] Hermann, ἐπικρύπτειν L P | φίλους] Barnes, φίλοις LP 801 ἐγὼ 
"0$ P et ut vid. L, ἔγωγε |! 303 σφάλλει] Elmsley, σφαλῆς LP, s 
erasum in P. Versum delet A. Schmidt 804 σὲ χρῆν] scripsi, ἐχρῆν 
LP, σ᾽ ἐχρῆν Kirchhoff 305 τιμωρὸν} Kirchhoff, τολμηρὸν LP 
306 fort. νῦν δ᾽ ἔστι σοί vs τοῦτ᾽ ὄνειδος εὐκλεές 809 τάφου L, sed 

v reser. vel ex v corr. ὦ μοῖραν] Herwerden, μοίρας 2 810 κατα- 
στῆσαι) Reiske, καταστῆναι LLP. Versum delet Nauck 314 φρενῶν] 
Kirchhoff, χερῶν ΠΡ 



ἹΚΕΤΙΔΕΣ li 

πόλει παρόν Gov στέφανον εὐχλείας λαβεῖν, 315 

δείσας ἀπέστης, καὶ συὺς uiv ἀγρίου 

ἀγῶνος ἥψω φαῦλον ἀϑλήσας πόνον. 

οὗ δ᾽ ἐς κράνος βλέψαντα καὶ λόγχης ἀκμὴν 

χρῆν ἐκπονῆσαι. δειλὸς ὧν ἐφηυρέϑης. 

μὴ δῆτ᾽ ἐμός y Qv, ὦ τέκνον, δράσῃς τάδε. 320 
ὁρᾷς, ἄβουλος ὡς κεκερτομημένη 

τοῖς κερτομοῦσι γοργὸν ὄμμ᾽ ἀναβλέπει 

01) πατρίς; ἕν γὰρ τοῖς πόνοισιν αὔξεται" 

αἵ δ᾽ ἥσυχοι σχοτεινὰ πράσσουσιν πόλεις 

σκοτεινὰ καὶ βλέπουσιν εὐλαβούμεναι. ὩΣ τ σι 

οὐχ ti νεκροῖσι καὶ γυναιξὶν ἀϑλίαις 

προσωφελήσων. ὦ TÉXVOV, κεχρημέναις: 

ὡς οὔτε ταρβῶ σὺν δίκῃ σ᾽ ὁρμώμενον. 
, ? c » ' 5 / Κάδμου 9' ὁρῶσα λαὸν εὖ πεπραγότα, 

ἔτ᾽ αὐτὸν ἄλλα βλήματ᾽ ἐν κύβοις βαλεῖν 380 
, 2; c ' ' , 5 2 , , 

πεποι ' 0 γὰρ ϑεὸς πάντ ἀναστρέφει πάλιν. 

ΧΟ. à φιλτάτη μοι, τῷδέ τ᾽’ εἴρηκας καλῶς 
κἀμοί" διπλοῦν δὲ χάρμα γίγνεται τόδε. 

OH. ἐμοὶ λόγοι μέν, μῆτερ, οἵ λελεγμένοι 

ὀρϑῶς ἔχουσ᾽ ἐς τόνδε κἀπεφηνάμην 335 

γνώμην ὑφ᾽ οἵων ἐσφάλη βουλευμάτων" 
ς M. δι σα ἘΝ "α΄ c PO ὁρῶ δὲ κἀγὼ ταῦϑ' ἅπερ us νουϑετεῖς, 

ὡς τοῖς ἐμοῖσιν οὐχὶ πρόσφορον τρόποις 

φεύγειν τὰ δεινά. πολλὰ γὰρ δράσας καλὰ 

ἔϑος τόδ᾽ εἰς Ἕλληνας ἐξεδειξάμην, 840 
URN M - M , ἀεὶ χολαστὴς τῶν κακῶν καϑεστάναι. 

οὔκουν ἀπαυδᾶν δυνατόν ἐστί μοι πόνους. 

τί γάρ μ᾽ ἐροῦσιν οἵ γε δυσμενεῖς βροτῶν. 
ὅϑ᾽ ἡ τεκοῦσα χὑπερορρωδοῦσ᾽ ἐμοῦ 

σι 

, , , 2 c - , 

πρώτη κελεύεις τόνδ ὑποστῆναι πόνον; 34 

317 super φαῦλον scr. μέγαν l, sed ipsa delevit 319 ἐφευρέϑης 
p 320 δράσῃς] πάϑῃς Nauck ^ 322 γοργὸν Ouw' | scripsi, γοργόν" 
ὡς LP | ἀντιβλέπει Orelli, fort. ὑποβλέπει 393 γάρ τοι Nauck 
324 αἱ... πράσσουσιν) heiske, αἱ... πράσσουσαι LP, πράσσουσιν 9p et 
Stob. fl. 29, ὅ 880 αὐτὸν] fort. αὖτις i. e. αὖϑις 9581 πάντ᾽] super 
πάν scr. roO lp 333 γίνεται LP 340 £&sOsiÉcunv| Hermann 
(εἰσεδεξάμην Markland), ἐξελεξάμην LP 344 τεχοῦστε ὑπερορρωδοῦσ᾽ 
LL, τεχοῦσα 4^ ὑπερορρωδοῦσ᾽ P, τεκοῦσα σὺ y' ὑπερορρωδοῦσ᾽ lp , 

Euripides, Supplices. 2 
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δοάσω τάδ᾽ εἶμι χαὶ vexgote ἐκλύσομαι, 
λόγοισι πείϑων" εἰ δὲ μή, βία δορὸς 

[ἤδη τόδ᾽ ἔσται κοὐχὶ σὺν φϑόνῳ ϑεῶν)]. 
δόξαι δὲ χρήξζω καὶ πόλει πάσῃ τόδε. 

δόξει δ᾽ ἐμοῦ OécAovrog: ἀλλὰ τοῦ λόγου 350 
προσδοὺς ἔχοιμ᾽ ἂν δῆμον εὐμενέστερον. 

καὶ γὰρ κατέστησ᾽ αὐτὸς ἐκ μοναρχίας 

ἐλευϑερώσας τήνδ᾽ ἰσόψηφον πόλιν. 
λαβὼν δ᾽ άδραστον δεῖγμα τῶν ἐμῶν λόγων 
ἐς πλῆϑος ἀστῶν εἶμι" καὶ πείσας τάδε, 355 
λεχτοὺς ἀϑροίσας δεῦρ᾽ ᾿“ϑηναίων κόρους 
ἥξω" παρ᾽ ὅπλοις 9' ἥμενος πέμψω λόγους 

Κρέοντι νεκρῶν σώματ᾽ ἐξαιτούμενος. 

ἀλλ᾽, ὦ γεραιαί, σέμν᾽ ἀφαιρεῖτε στέφη 

μητρός. πρὸς οἴκους ὥς νιν Αἰγέως ἄγω. 360 

φίλην προσάψας ycioc* τοῖς τεκοῦσι γὰρ 

δύστηνος ὅστις μὴ ἀντιδουλεύει τέκνων, 

κάλλιστον ἔρανον" δοὺς γὰρ ἀντιλάζυται 

παίδων παρ᾽ αὑτοῦ τοιάδ᾽ ἃν τοκεῦσι δῷ. 

ΧΟ. ἱἵἱππόβοτον άργος, ὦ πάτριον ἐμὸν πέδον,  stroph. 

ἐχλύετε τάδε γ᾽. ἐχλύετ᾽ ἄνακτος 800 
ὅσια περὶ ϑεοὺς καὶ μεγάλα Π͵|ελασγίᾳ 

καὶ κατ᾽ —oyog. 

εἰ γὰρ ἐπὶ τέρμα καὶ τὸ πλέον ἐμῶν κακῶν antistr. 
ἱκόμενος ἔτι ματέρος ἄγαλμα 310 

φόνιον é&£Aot, γᾶν δὲ φίλιον ᾿Ινάχου 

ϑεῖτ᾽ ὀνήσας. 

καλὸν δ᾽ ἄγαλμα πόλεσιν εὐσεβὴς πόνος siroph. 

346 δράσω] Kirchhoff, δράσων LP 347 πείϑων) Nauck, πείσων 
LP 848 delevit Nauck 349 τόδε LP, τάδε p 351 προσδοὺς] 
Scaliger, προδοὺς LP, μεταδοὺς superscr. p 352 αὐτὸς} Kirchhoff, 
αὐτὸν LP | ἐκ μοναρχίας] Nauck, εἰς μοναρχίαν LP 355 ἀστῶν] 
sprevit Markland, coniecit Elmsley, αὐτῶν LJ 8602 ᾿ντιδουλεύξι, p 

364 αὑτοῦ] Markland, αὐτοῦ LP |&&v L, «v (P 866 τάδ᾽ LP; τάδε 
y D» 369 πλέον] πέρας Camper 311 δὲ om. P, inseruit p | φί- 
λιον LP, φίλαν lp 313 χαλῶν { δ᾽ om. L P, add. 1 | πόλεσιν (non 
πόλεος) LP 
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χάριν τ᾽ ἔχει τὰν ἐς αἰεί, 
τί μοι πόλις χρανεῖ ποτ᾽; ἄρα φίλιά μοι 5 
τεμεῖ. καὶ τέκνοις ταφὰς ληψόμεσϑα; 

ἄμυνε ματρί, πόλις, ἄμυνε, Παλλάδος, antistr. 

νόμους βροτῶν μὴ μιαίνειν. 

σύ τοι σέβεις δίκαν, τὸ δ᾽ ἧσσον ἀδικίᾳ 
νέμουσ᾽ ἧσσον δυστυχῆ πάντα ῥύῃ. 380 

OH2EY. 

καὶ μὴν ἑκοῦσά γ᾽ ἀσμένη τ᾽ ἐδέξατο 393 
πόλις πόνον τόνδ᾽. ὡς ϑέλοντά μ᾽ ἤσϑετο. 394 

στρατὸς δὲ ϑάσσει κἀξετάζεται παρὼν 391 
Καλλίχορον ἀμφὶ σεμνὸν εὐτρεπής" σὺ δέ. 899 

τέχνην γὰρ αἰεὶ τήνδ᾽ ἔχων ὑπηρετεῖς 381 
πόλει τε κἀμοί, διαφέρων κηρύγματα, 

ἐλϑὼν ὑπέρ v' ᾿“σωπὸν ᾿Ισμηνοῦ 9' ὕδωρ 

σεμνῷ τυράννῳ φράζε Καδμείων τάδε" 

Θησεύς σ᾽ ἀπαιτεῖ πρὸς χάριν ϑάψαι νεκρούς. ἸΒὅ 
συγγείτον᾽ οἰκῶν γαῖαν. ἀξιῶν τυχεῖν 

φίλον τε ϑέσϑαι πάντ᾽ ᾿Ερεχϑειδῶν λεών. 
κἂν μὲν ϑέλωσιν. αἰνέσας παλίσσυτος 

στεῖχ᾽ ' ἣν δ᾽ ἀπιστῶσ᾽. οἵδε δεύτεροι λόγοι. 
κῶμον δέχεσϑαι τὸν ἐμὸν ἀσπιδηφόρον. 390 

ἔα᾽ λόγων τίς ἐμποδὼν ὅδ᾽ ἔρχεται; 395 
Καδμεῖος, ὡς ἔοικεν οὐ σάφ᾽ εἰδότι, 

κῆρυξ. ἐπίσχες. iv σ᾽ ἀπαλλάξῃ πόνου 
μολὼν ὕπαντα τοῖς ἐμοῖς βουλεύμασιν. 

, 814 τὰν ἐσαεί Lp, τ᾿ ἂν εὐσαεί P 375 τί μοι π(τ)όλις] Musgrave, 
τιμόπτολις 1, Ὁ} ἄρα p, ἀρᾶ L, ἄρα 1ὦ" 816 τέκνοισιν p | ληψόμεσϑα 
LP, ληψόμεϑα ἰ 380 νέμουσ᾽ ἧσσον] scripsi (νέμουσ᾽ iam Canter), 
νέμεις ἀεὶ (αἰεὶ p) τὸν LP ((. 6. νέμουσα ἧττον) Post hunc v. la- 
eunam indieavit Musgrave. Huc rettuli (Stud. in Eur. 1874 p. 347) 
v. 393 sq., quibus subiunxit ex Camperi dispositione v. 391 sq. H. Cron. 
393 y'| Matthiae, τ LP 392 εὐτρεπής} Valckenaer, εὐπρεπὴς LP 

σὺ δὲ] Wilamowitz, 00s LP 381 γὰρ] Hermann, μὲν ΤΠ] ἀεὶ LP, 
αἰεὶ 1 383 ἐλϑὼν]) Wilamowitz, ἐλϑὼν δ᾽ LP 388 ϑέλωσιν) ed. 
Brubachiana, ϑέλωσ᾽ LP | αἰνέσας] Cobet, αἰνέσαι LP 395 fort. 
λόγοις (λόγω Bothe) 396 εἰδότι] Musgrave, Ἐδοτι L, οἶδ᾽ ὅτι 0P 
397 κήρυξ LP, κῆρυξ» 398 μολὼν δ᾽ p | ὕπαντα] Hartung, ὑπαντᾶ LP 

99 * 
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ΚΗΡΥ͂ΞΞ. 

τίς γῆς τύραννος: πρὸς τίν᾽ ἀγγεῖλαί μὲ χρὴ 

λόγους Κρέοντος. ὃς κρατεῖ Κάδμου χϑονὸς 400 

᾿Ετεοκχλέους ϑανόντος ἀμφ᾽ ἑπταστόμους 
πύλας ἀδελφῇ χειρὶ Πολυνείκους ὕπο; 

OH. πρῶτον μὲν ἤρξω τοῦ λόγου ψευδῶς, ἕένε. 
ξητῶν τύραννον ἐνθάδ᾽" οὐ γὰρ ἄρχεται 
ἑνὸς πρὸς ἀνδρός. ἀλλ᾽ ἐλευϑέρα πόλις. 405 

δῆμος δ᾽ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν μέρει 

ἐνιαυσίαισιν, οὐχὶ τῷ πλούτῳ διδοὺς 

τὸ πλεῖστον. ἀλλὰ χὼ πένης ἔχων ἴσον. 

ΚΗ. ὃν μὲν τόδ᾽ ἡμῖν ὥσπερ ἐν πεσσοῖς δίδως 

κρεῖσσον" πόλις γὰρ ἧς ἐγὼ πάρειμ᾽ ἄπο 410 

ἑνὸς πρὸς ἀνδρός. οὐκ ὄχλῳ κρατύνεται. 

οὐδ᾽ ἔστιν αὐτὴν ὅστις ἐχχαυνῶν λόγοις 

πρὸς κέρδος ἴδιον ἄλλοτ᾽ ἄλλοσε στρέφει. 

τὸ δ᾽ αὐτίχ᾽ ἡδὺς καὶ διδοὺς πολλὴν χάριν. 
ἐσαῦϑις ἔἐβλαψ᾽. εἶτα διαβολαῖς νέαις 415 

κλέψας τὰ πρόσϑε σφαλματ᾽ ἐξέδυ δίκης. 
ἄλλως τε πῶς ἂν μὴ διορϑεύων λόγους 

ὀρϑῶς δύναιτ᾽ ἂν δῆμος εὐθύνειν πόλιν; 

ὁ γὰρ χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 

κρείσσω δίδωσι. γαπόνος δ᾽ ἀνὴρ πένης. 420 
εἰ καὶ γένοιτο μὴ GuoQc. ἔογων ὕπο 

οὐκ ἂν δύναιτο πρὸς τὰ κοίν᾽ ἀποβλέπειν. 

[ἡ δὴ νοσῶδες τοῦτο τοῖς ἀμείνοσιν, 

ὅταν πονηρὺς ἀξίωιι᾽ ἀνὴρ ἔχῃ 
γλώσσῃ κατασχὼν ὀῆμον, οὐδὲν ὧν τὸ πρίν.] 495 

ΘΗ. κοιμψός γ᾽ ὃ κῆρυξ xal παρεργάτης λόγων. 
2 N ? EJ T. Ν ' ΄ v , , 

ἐπεὶ δ ἀγῶνα καὶ σὺ τόνδ᾽ ἠγωνίσω, 

400 ὡς P, ὃς p 402 πύλας] fort. πύργους ἀδελφῇ] Camper, 
ἀδελφοῦ LP 406 διαδοχαῖσιν P, sed ei ex ἕ corr. p 407 fort. 
ἐνιαυσίοισιν Δ408 xoi ὁ L, χ᾽ ὦ P | ἔχων ἴσον] ἴσον σϑένει. Herwerden, 
ἔχει μέρος Holzner 411] ὄχλων L P, óyio p 418 ἄλλοτ᾽ | Markland, 
ἄλλος LP, ov' super og scr. ἢ 414 τὸ δ᾽] Wilamowitz, ὁ δ᾽ LP, 
οὐδ᾽ Markland | πολὴν P 415 sig αὖτις LIP 411 διοπτεύων Mark- 

land 490 γηπόνος | 421 γένοιτο] Scaliger, πένοιτο LP | ui 
ἀμαϑ'ής] Lobeck, κάμαϑής LP 4923—5, quos habet Stob. fl. 106, 4, 
delevit Kirchhoff 496 y' L, à' P | χήρυξ L P, xiíjovà p 421 ἤγω- 
νήσω P, corr. p 
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, 

ἄκου " ἅμιλλαν γὰρ σὺ προύϑηκας λόγων. 

οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
ὕπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν νόμοι 480 

κοινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νόμον κεχτημένος 
JUN 2 € - / 82 , Ly) » 5 v αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστ᾽ ἴσον. 

, ^ - , er 5 , 

γεγραμμένων δὲ τῶν νόμων O vr ἀσϑενὴς 

ὁ πλούσιός τὲ τὴν δίκην ἴσην ἔχει. 

[ἔστιν δ᾽ ἐνισπεῖν τοῖσιν ἀσϑενεστέροις 431 
' 3 ^ ΒΩ 5 [v4 , E 

τὸν εὐτυχοῦντα ταὔϑ'. ὅταν χλύῃ κακῶς.] 

νικᾷ δ᾽ ὃ μείων τὸν μέγαν δίκαι᾽ ἔχων. 
? -* τοὐλεύϑερον δ᾽ ἐκεῖνο" τίς θέλει πόλει 

7 , 5 -) , , 2 

χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς uécov φέρειν ἔχων: 

καὶ ταῦϑ'᾽ ὃ χρηήζων λαμπρός i60', ὃ μὴ ϑέλων 440 

σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει: 
καὶ μὴν ὅπου γε δῆμος αὐθέντης χϑονός, 
6 M 9 »"» er , 

ὑποῦσιν ἀστοῖς ἥδεται νεανίαις" 

ἀνὴρ δὲ βασιλεὺς ἐχϑοὺν ἡγεῖται τόδε 
καὶ τοὺς ἀρίστους οὺς ἂν ἡγῆται φρονεῖν 445 

κτείνει. δεδοικὼς τῆς τυραννίδος πέρι. 
- 5 3/322. ἊΝ , 20 E ^ 

πῶς οὖν ἔτ᾽ ἂν γένοιτ᾽ ἂν ἰσχυρὰ πόλις, 

ὅταν τις ὡς λειμῶνος ἠρινοῦ στάχυν 

τόλμας ἀφαιρῇ κἀπολωτίζῃ νέων; 

κτᾶσϑαι δὲ πλοῦτον καὶ βίον τί δεῖ τέκνοις 450 

[ὡς τῷ τυράννῳ πλείον᾽ ἐχμοχϑῇ βίον] 
$ 4 9 4 D X 7] 

ἢ παρϑενεύειν παῖδας év δόμοις καλῶς, 

τερπνὰς τυράννοις ἡδονάς. ὅταν ϑέλῃ. 

428 πρόϑηκας P, corr. p. Versus suspectus. Cfr. Med. 546 
.430 εἰσὶ LP, εἰσὶν lp 432 ἔστ᾽ ἴσον] Markland, ἐστί σοι LP. 
Versus, quem Stob. fl. 49, 1 versibus 429—31 non subiunxit, suspectus 
est — 433 pro hoc v. habet Stob. fl. 44, 6, ubi 433—437 afferuntur, duos 
hos: οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον ἢ νόμοι πόλει. καλῶς τεϑέντες" ὅ vs γὰρ 
ἀσϑενέστερος 4835 sq., quos l1gnorat Stobaeus, delevit Nauck 
435 ἔστι L, ἔστιν | | ἐνιπεῖν P, corr. p 436 ταῦϑ' Barnes, ταῦϑ'᾽ 
LP|xexós Lp, καλῶς P | 440 καὶ ταῦϑ'᾽ κἀνταῦϑ' Madvig | λαμπρός] 
Canter, λαμπρόν LP | ὃ μὴ] ó δ᾽ οὐ Hartung 441 ἔστ᾽ ] Scaliger, 
ἐστὶν LP 442 εὐϑυντὴς Markland | χϑονός] πόλεως Nauck 448 ὡς 
Lp, ig P | ἠρινοῦ LP, sed in L ex ἠρινὸν factum esse videtur, 
ἠρινὸν Markland 449 νέων] Kirchhoff, νέους LP | wc&zoiorits P, 
corr. p 451 delevit Kirchhoff ὡς L P, ὃς superscr. (p 452 παρ- 

? 

ἡγενξύειν) τί δεῖ superscr. p 453 ὅταν] fort. ἤν τις 
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δάκρυα δ᾽ ἑτοιμάξουσι; μὴ ξῴην ἔτι. 
εἰ gue τέκνα πρὸς βίαν νυμφεύσεται. 455 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ πρὸς τὰ σ᾽ ἐξηκόντισα. 
ἥκεις δὲ δὴ τί τῆσδε γῆς πεχθη μενος: 

κλαίων γ᾽ ἂν ἦλϑες, εἴ σε μὴ πεμψεν πόλις. 

περισσὰ φωνῶν" τὸν γὰρ ἄγγελον χρεὼν : 

λέξανϑ᾽ ὅσ᾽ ἂν τάξῃ τις ὡς τάχος πάλιν 400 

χωρεῖν. τὸ λοιπὸν δ᾽ εἰς ἐμὴν πόλιν Κρέων 

ἧσσον λάλον σου πεμπέτω τιν᾽ ἄγγελον. 
XO. φεῦ φεῦ" κακοῖσιν ὡς ὅταν δαίμων διδῷ 

καλῶς ὑβρίζουσ᾽ ὡς ἀεὶ πράξοντες εὖ. 

ΚΗ. λέγοιμ᾽ ἂν ἤδη. τῶν μὲν ἠγωνισμένων 465 

col uiv Óoxsívo ταῦτ᾽. ἐμοὶ δὲ τἀντία. 
ἐγὼ δ᾽ ἀπαυδῶ πᾶς τε Καὸδμεῖος λεὼς 

"Ἄδραστον ἐς γῆν τήνδε μὴ παριέναι" 

εἰ δ᾽ ἔστιν ἐν γῇ, πρὶν ϑεοῦ δῦναι σέλας, 

λύσαντα σεμνὰ στεμμάτων ἱκτήρια 4τὸ 

τῆσδ᾽ ἐξελαύνειν μηδ᾽ ἀναιρεῖσθαι νεκροὺς 

βίᾳ. προσῆκον οὐδὲν ᾿“ργείων πόλει. 
κἂν uiv πίϑῃ uot, κυμάτων ἄτερ πόλιν 
σὴν ναυστολήσεις᾽ εἰ δὲ μή, πολὺς κλύδων 
ἡμῖν τὲ καὶ σοὶ συμμάχοις τ΄ ἔσται δορός. 4T 

σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυμούμενος 
σι 

λόγοισιν. ὡς δὴ πόλιν ἐλευϑέραν ἔχων, 

σφριγῶντ᾽ ἀμείψῃ uü90v ἐκ βραχιόνων᾽ 

ἐλπὶς γάρ [ἐστι] κάκιστον, ἣ πολλὰς πόλεις 

συνῆψ᾽, ἄγουσα ϑυμὸν εἰς ὑπερβολάς. 480 

ὅταν γὰρ ἔλθῃ πόλεμος ἐς ψῆφον λεώ. 

οὐδεὶς ἔϑ᾽ αὑτοῦ ϑάνατον ἐκλογίζεται, 

τὸ δυστυχὲς δὲ τοῦτ᾽ ἐς ἄλλον ἐχτρέπει" 

454 δὲ τοῖς τεκοῦσι Markland 455 νυμφεύσεται] Hermann, v»vue 
φεύεται LP 456 τὰ σ᾽] Markland, τάδ᾽ LP 458 γ᾽] Lenting, 
δ᾽ LP | μἤῆπεμψε LL, corr. ἡ 460 πάλιν] Reiske, πόλει LP. 464 κακῶς 
LP, καλῶς p et Stob. fl. 106, 6 465 ἠγονισμένων P, corr. p 
466 δὲ τἀντία] Porson, τἀναντία .L.P 409 γῇ] Reiske, τῇ LP 410 στε- 
μάτων P, corr. p | ἱκτήρια)] Nauck, μυστήρια LP 411 τῆσδ᾽] γῆς 
Jacobs | ἐξελαύειν ῬΟΥ͂Σ Ὁ 479 προσῆκον] Cobet (προσῆκόν γ᾽ 
Reiske), προσήκοντ᾽ LP 419 γὰρ ἔστι LP, βροτοῖς Stob. fl. 110, 13, 
γέ τοι Horta fort. γὰρ oov 481 Aso Stob. fl. 55, 6, πόλεως LP 
482 £Q'| ig? F. V. Fritzsche 
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εἰ δ᾽ ἣν παρ᾽ ὄμμα ϑάνατος ἐν ψήφου good, 
οὐκ ἄν ποϑ᾽ ᾿Ελλὰς δοριμανὴς ἀπώλλυτο. 185 
καίτοι δυοῖν ys πάντες ἄνθρωποι λόγοιν 

' , ) |» ' y y ' , τὸν κρείσσον᾽ ἴσμεν καὶ τὰ χρηστὰ καὶ κακά, 
[4 , »" , ; o 

060 τὲ πολέμου xocioGov εἰρήνη βροοτοῖς 

ἣ πρῶτα μὲν Μούσαισι προσφιλεστάτη, 

Ποιναῖσι δ᾽ ἐχϑρά, τέρπεται δ᾽ εὐπαιδίᾳ, 490 

χαίρει δὲ πλούτῳ. ταῦτ᾽ ἀφέντες οἵ κακοὶ 
, , ΄ ^ j e, 

πολέμους ἀναιρούμεσθϑα xci τὸν ἥσσονα 

δουλούμεϑ᾽ ἄνδρες ἄνδρα καὶ πόλις πόλιν. 

σὺ δ᾽ ἄνδρας ἐχϑροὺς ϑεοῖς ϑανόντας ὠφελεῖς. 

ϑάπτων κομίξων 9' ὕβρις oUg ἀπώλεσεν. 495 
M DIN 3 2 3 — , NA 

oU τἄρ᾽ ἔτ᾽ ὀρϑῶς Komavéog κεραύνιον 

δέμας καπνοῦται., κλιμάκων ὀρϑοστάτας 

ὃς προσβαλὼν πύλαισιν ὥμοσεν πόλιν 

πέρσειν ϑεοῦ ϑέλοντος ἤν τὲ μὴ ϑέλῃ, 
DUAL δὴ , ᾽ , 

οὐδ ἥρπασεν χάρυβδις οἰωνοσκόπον. ὅ00 

τέϑριππον ἅρμα περιβαλοῦσα χάσματι, 

ἄλλοι τε κεῖνται πρὸς πύλαις λοχαγέται 

πέτροις καταξανϑέντες ὀστέων ῥαφάςο. 
δ᾿ PS x Ara , 

i] vvv φρονεῖν ἄμεινον ἐξαύχει Ζ]ιός, 
^ N , ' 1 , ; no 
ἢ ϑεοὺς δικαίου τοὺς χακοὺς ἀπολλύναι. 505 

φιλεῖν uiv οὖν χρὴ τοὺς σοφοὺς πρῶτον τέχνα, 

ἔπειτα τοκέας πατρίδα Q'. ἣν αὔξειν χρεὼν 
καὶ μὴ κατᾶξαι. σφαλερὸν ἡγεμὼν ϑρασὺς 
νεώς τὲ ναύτης᾽ ἥσυχος καιρῷ σοφός. 

καὶ τοῦτό τοι τἀνδρεῖον. ἡ προμηϑία. 510 

485 ἀπώλλυτο LP, v i s mut. p 486 καίτοι δυοῖν γὰρ Stob., 
καὶ τοῖν δυοῖν ys LP | λόγοιν Stob., λόγων LP, λόγοιν lp 4581 ἴσμεν, 
ϑατέρῳ δὲ χρώμεϑα Gomperz, quibus receptis v. 488—93 delendi sunt | 
κακά] τὰ μή Naber 490 Ποιναῖσι!] γόοισι. Stob. | τέρπεται δ᾽ Stob., r£o- 
πεταί v LP 492 ἀναιρούμεϑα LP, corr. lp 494 4soic] Mark- 
land, xci LP 495 ὕβρις ovc| Barnes, o?e ὕβρις LP 496 οὔ 
τἄρ᾽] Markland, οὔτ᾽ ἂν LP, οὔτ᾽ ἄν y lp | καππανέως LP 
491 sq. ὀρϑοστάτας ὃς] Nauck, ὀρϑοστάτων Gc LIP 498 πύλησιν LP, 
πύλαισιν lp, fort. πύργοισιν | ὥμοσε LL, corr. | 499 πέρσειν LL, sed s 
ex ἡ corr. | 500 ἥρπασε LL, ἥρπασεν l| | χάριβδις P, corr. p 
501 fort. περιλαβοῦσα  . 504 νῦν LP 505 δικαίου] Markland, δὲ- 
καίως LI 506—510 delet Schenkl 509 νεώς] νέος Orelli 

510 ror] Hermann, μοι L.P 
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XO. ἐξαρκέσας ἦν Ζεύς σφε τιμωρούμενος. 
c - ᾽ e , , 2 - , 2 [v4 

ὑμᾶς ὃ ὑβρίζειν οὐκ ἐχρῆν τοιανδ ὕβριν. 

: ΑΔΡΑΣΤῸΌΣ. 

ὦ παγκάκιστε. 

OH. σῖγ᾽. 4δραστ᾽, ἔχε στόμα 
M Q2 , E 2 — ' * /, . x«i μὴ ᾿᾽πίπροσϑεν τῶν ἐμῶν τοὺς σοὺς λόγους 

Ojc' οὐ γὰρ ἥκει πρὸς σὲ κηρύσσων 006, 515 

ἀλλ᾽ ὡς ἔμ᾽ ἡμᾶς κἀποκρίνασϑαι χρεών. 
καὶ πρῶτα μέν cs πρὸς τὰ πρῶτ᾽ ἀμείψομαι. 
οὐχ οἶδ᾽ ἐγὼ Κρέοντα δεσπόζοντ᾽ ἐμοῦ 
οὐδὲ σϑένοντα μεῖζον, ὥστ᾽ ἀναγκάσαι 
δρᾶν τὰς ᾿ϑήνας ταῦτ᾽" ἄνω γὰρ ἂν δέοι ὅ20 

τὰ νάμαϑ᾽ οὕτως. εἰ ᾿πιταξόμεσϑα δή. 
πόλεμον δὲ τοῦτον οὐκ ἐγὼ καϑίσταμαι, 

ὃς οὐδὲ σὺν τοῖσδ᾽ ἦλθον ἐς Κάδμου χϑόνα, 
νεχροὺς δὲ τοὺς θανόντας, οὐ βλάπτων πόλιν 

οὐδ᾽ ἀνδροκμῆτας προσφέρων ἀγωνίας. 525 
ϑάψαι δικαιῶ. τὸν Πανελλήνων νόμον 

, , , 3 'N , - EU 

σῴζων. τί τούτων ἔστιν OU καλῶς ἔχον; 
^ , M ΄ 21202 , er 

εἰ γάρ τι καὶ πεπόνϑατ oytíov ὕπο, 

τεϑνᾶσιν, ἠμύνασϑε πολεμίους καλῶς, 

αἰσχρῶς δ᾽ ἐκείνοις, χὴ δίκη διοίχεται. 530 
δ 31 τ.» - m , ἑάσατ᾽ ἤδη γῆ καλυφϑῆναι νεκρούς, 

eu ? rr 2 b - , , 

ὅϑεν δ᾽ ἕκαστον ἐς τὸ φῶς ἀφίκετο, 

ἐνταῦϑ' ἀπελθεῖν, πνεῦμα μὲν πρὸς αἰϑέρα, 

τὸ σῶμα δ᾽ ἐς γῆν" οὔτι yàg κεχτήμεϑα 
e , 9I ^ 2 - , ἡμέτερον αὐτὸ πλὴν ἐνοικῆσαι βίον, 
κἄπειτα τὴν ϑρέψασαν αὐτὸ δεῖ λαβεῖν. 

e e Qt 

δοχεῖς χακουργεῖν "4oyoo οὐ ϑάπτων νεκρούς; 

ἥκιστα᾽ πάσης Ελλάδος κοινὸν τόδε, 

511 XO. om. 1... add. Elmsley | σφε] Matthiae, ὁ LP 612 τοι- 
c&vó'| Aldina, τοιαύτην LP, fort. τοσήνδ᾽ ]. 4514 ᾿πίπροσϑε» ^ 516 v. 
suspectus 521 νάμαϑ'} Gomperz, πράγματ᾽  L, πράγμαϑ' |P 
523 ὃς οὐ σὺν ὕπλοις Kirchhoff, fort. οὐ ῥυσιάζων 526 ϑάψας p 
528 πέπονϑε γ᾽ LP,msmóvücr p 530 0 Heath,c LP 531—306 Mo- 
schioni tribui videntur in Stob. fl. 123, 3, ubi quidem locum Moschio- 
nis et lemma Εὐριπίδου intercidisse suspicatur O. Hense 532 φῶς] 
Porson, σῶμ᾽ LP 533 ἀπελθεῖν Stobaeus, ἀπῆλθε LP 535 ἐνοι- 
κῆσαι μόνον Toup 536 τὴν] γῆν Markland 



IKETIAEX 25 

εἰ τοὺς ϑανόντας νοσφίσας ὧν χρῆν λαχεῖν 
ἀτάφους τις ἕξει" δειλίαν γὰρ ἐσφέρει 510 

roig ἀλκίμοισιν οὗτος ἢν τεϑῇ vóuog. 
κἀμοὶ μὲν ἦλθες δείν᾽ ἀπειλήσων ἔπη. 

νεκροὺς δὲ ταρβεῖτ᾽, εἰ κρυφήσονται χϑονί; 

τί μὴ γένηται; μὴ κατασκάψωσι γῆν 

ταφέντες ὑμῶν; ἢ τέκν᾽ ὃν μυχοῖς χϑονὸς 54: 
φύσωσιν, ἐξ ὧν εἴσί τις τιμωρία; 

Qt 

σκαιόν ys τἀνάλωμα τῆς γλώσσης τόδε. 

[φόβους πονηροὺς χαὶ χενοὺς δεδοικέναι. 

ἀλλ᾽, ὦ μάταιοι, γνῶτε τἀνθρώπων xcxd: 

παλαίσμαϑ' ἡμῶν ὃ βίος" εὐτυχοῦσι δὲ 550 

ot μὲν τάχ᾽. ot δ᾽ ἐσαῦϑις, o? δ᾽ ἤδη βοοτῶν, 

τρυφᾷ δ᾽ ὃ δαίμων πρός ve γὰρ τοῦ δυστυχοῦς. 
ὡς εὐτυχήσῃ, τίμιος γεραίρεται, 

0 v ὕλβιός νιν πνεῦμα δειμαίνων λιπεῖν 
ὑψηλὸν αἴρει. γνόντας οὖν χρεὼν τάδε 555 

ἀδικουμένους τὲ μέτρια μὴ ϑυμῷ φέρειν 

ἀδικεῖν τε τοιαῦϑ'᾽ οἷα μὴ βλάψει πάλιν. 
πῶς οὖν ἂν εἴη; τοὺς ὀλωλότας νεκροὺς 

ϑάψαι 060^ ἡμῖν τοῖς ϑέλουσιν εὐσεβεῖν. 
ἢ δῆλα τἀνϑένδ᾽ εἶμι καὶ ϑάψω βία. 560 

οὐ γάρ ποτ᾽ εἰς Ἕλληνας ἐξοισϑήσεται 

ὡς εἰς ἔμ ἐλϑὼν καὶ πόλιν Πανδίονος 

νόμος παλαιὸς δαιμόνων διεφϑάρη. 

XO. ϑαάρσει" τὸ γάρ τοι τῆς 4ίκης σῴξων φάος 

πολλοὺς ὑπεχφύγοις ἂν ἀνθρώπων ψόγους. 565 

KH. βούλει συνάψω ub?Pov ἐν βραχεῖ σέϑεν; 

539 νοσφίσας] Markland, νοσφίσεις LP | χρῆν L, δὴ P, δεῖ p 
λαχεῖν] τυχεῖν Nauck 540 ἕξη P, corr. p δ48 κρυφήσονται) Elms- 
ley, κρυβήσονται L P 545 μυχοῖς] Markland, μυχῶ LP 54V τῆς] 
fort.-««L ^ 548 delevit Wilamowitz ^ 550 πάλαισμά 9" lp — 551 τάχ᾽] 
τόϑ᾽ Markland | ἐσαῦτις L 553 ὡς LP, ὃς superscr. p, εὐτυχὴς ἢ 
Musgrave, εὐμενὴς ἡ Nauck 554 ὅ τ᾽] Markland, ὁ δ᾽ LP 551 βλά- 
ψει}] Matthiae, βλάψαι LP πάλιν] Canter, πόλιν LP 559 0049] 
Kirchhoff, δός LP | εὐσεβεῖν] Markland, εἰσιδεῖν LP 564 σώζων 
-σέβας Nauck, fort. σέβων φάος 565 ψόγους] sprevit Markland, scripsit 
Hartung, λόγους LP 566 ἐν βραχεῖ σαφῆ Hartung, ἐν βραχεῖ λόγῳ 
Nauck, fort. ἐν βραχίοσιν, | Ofr. 418 
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OH. λέγ᾽, εἴ τι βούλει" καὶ γὰρ οὐ σιγηλὸς εἶ. 
ΚΗ. οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐκ γῆς παῖδας Aoysíov λάβοις. 

OH. κἀμοῦ νυν ἀντάκουσον, εἰ βούλει, πάλιν. 

ΚΗ. κλύοιμ᾽ v: οὐ γὰρ ἀλλὰ δεῖ δοῦναι μέρος. 510 
OH. ϑάψω νεκροὺς γῆς ἐξελὼν AGoníac. 

ΚΗ. ἐν ἀσπίσιν Gov πρῶτα κινδυνευτέον. 

OH. πολλοὺς ἔτλην δὴ χἁτέρους ἄλλους πόνους. 

ΚΗ. 1 πᾶσιν οὖν σ᾽ ἔφυσεν ἐξαρκεῖν πατήρ; 

OH. ὅσοι γ᾽ ὑβρισταί" χρηστὰ δ᾽ οὐ κολάζομεν. 515 
KH. πράσσειν σὺ πόλλ᾽ εἴωϑας ἥ vs σὴ πόλις. 
ΘΗ. τοιγὰρ πονοῦσα πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαιμονεῖ. 
ΚΗ.  £40', ὥς 6s λόγχη σπαρτὸς ἐν κόνει βάλῃ. 

, L2 U , OH. τίς δ᾽ ἐκ δράκοντος ϑοῦρος ἂν γένοιτ᾽ ἴάρης:; 
ΚΗ. γνώσῃ σὺ πάσχων" νῦν δ᾽ ἔτ᾽ εἶ νεανίας. 580 
OH. οὔτοι μ᾽ ἐπαρεῖς ὥστε ϑυμοῦσϑαι φρένας 

τοῖς σοῖσι κόμποις" ἀλλ᾽ ἀποστέλλου χϑονός. 

λόγους ματαίους οὕσπερ ἠνέγκω λαβών. 

περαίνομεν γὰρ οὐδέν. ὁρμᾶσϑαι χρεὼν 
, 3. 9} 2 e. / ς , 3 2 , rQr πάντ᾽ ἄνδρ᾽ ὁπλίτην ἁρμάτων v ἐπεμβάτην, 585 

μοναμπύκων τὲ φάλαρα κινεῖσϑαι στόμα 

ἀφρῷ καταστάζοντα Καδμείαν χϑόνα. 

χωρήσομαι γὰρ ἑπτὰ πρὸς Κάδμου πύλας 
3 P1 , 3 iJ 2 ^ 2! - αὐτὸς σίδηρον ὀξὺν ἐν χεροῖν ἔχων ὅ90 

αὐτός τε κῆρυξ. σοὶ δὲ προστάσσω μένειν, 589 
"Aógaors, κἀμοὶ μὴ ἀναμίγνυσϑαι τύχας 

τὰς σάς. ἐγὼ γὰρ δαίμονος τοὐμοῦ μέτα 

στρατηλατήσω κλεινὸς ἐν χλεινῷ δορί. 

ἑνὸς μόνου δεῖ, τοῦς ϑεοὺς ἔχειν. ὅσοι 

δίκην σέβονται" ταῦτα γὰρ ξυνόνϑ'᾽ ὁμοῦ 595 

568 fort. σώματ᾽ Aoysiov ἕλοις. 569 νῦν P 512 ἀσπίσι L, 
ἀσπίσιν 1 513 ἐγὼ πόνους Hartung, ἄϑλους ἐγώ Nauck 514 c 
om. LP, add. ip ὅτι πόλ᾽ LP, πόλλ᾽ lp | εὐδαίμονα LL.P, εὐδαι- 
μονεῖ lp, πονούσῃ .. εὐδαίμονα Nauck ὅτ8 χόνει βάλῃ] Kirchhoff, 
πόλει. λάβη LP 580 δέ v P 581 ἐπαρεῖς} Cobet, ἐπαίρεις LP | 
ϑυμοῦσϑαι)] Musgrave, ϑυμῶσαι L P 582 σοῖς P, corr. p ὅδ: κα- 
ταστάξοντα P 589 sq. transposuit Musgrave 589 κήρυξ LP, κῆ- 
ρυξ p 591 ᾽ναμίγνυσϑαι p, ᾿ξομόργνυσθαι  Cobet 593 super 
utrumque κλεὶ ser. καὶ IL (1. e. καινὸς £v καινῷ)η ὅ94-- -Φ delet Schhack 

594 ἑνὸς μόνου δεῖ] Kirchhoff (ἑνὸς μόνον δεῖ) et Nauck, ἕν δεῖ μόνον 
μοι LP 
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νίκην δίδωσιν. ἁρετὴ δ᾽ οὐδὲν φέρει 

βοοτοῖσιν, ἣν μὴ τὸν ϑεὸν χρήζοντ᾽ ἔχῃ. 

HMIX. ὦ μέλεαι μελέων ματέρες λοχαγῶν, stroph. 

ὥς μοι ὑφ᾽ ἥπατι δεῖμα χλοερὸν ϑοάζει. 

HMIX. τίν᾽ αὐδὰν τάνδε προσφέρεις νέαν; 600 
HMIX. στράτευμα πᾷ Παλλάδος χριϑήσεται. 

HMIX. διὰ δορὸς εἶπας, ἢ λόγων ξυναλλαγαῖς; 

HMIX. γένοιτ᾽ ἂν κέρδος" εἰ δ᾽ ἀρείφατοι 

φόνοι μάχαι στερνοτυπεῖς γ᾽ ἀνὰ τόπον 
πάλιν χτύποι φανήσονται. 605 

τάλαινα, τίνα λόγον, τίν᾽ ἄν τῶνδ᾽ αἰτία λάβοιμι; 

HMIX. ἀλλὰ τὸν εὐτυχίᾳ λαμπρὸν αὖ τις ἀρεῖ antistr. 

μοῖρα πάλιν" τόδε μοι τὸ ϑράσος ἀμυφιβαίνει. 

HMIX. δικαίους δαίμονας σύ γ᾽ ἐννέπειςο. 610 

HMIX. τίνες γὰρ ἄλλοι νέμουσι συμφορᾶς; 

HMIX. διάφορα πολλὰ ϑεῶν βροτοῖσιν εἰσορῶ. 

HMIX. φόβῳ γὰρ τῷ πάρος διόλλυσαι" 

δίκα δίκαν δ᾽ ἐκάλεσε καὶ φόνος 

φόνον, κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς 615 
ϑεοὶ βροτοῖς νέμουσι. πάντων τέρμ᾽ ἔχοντες αὐτοί. 

HMIX. τὰ καλλίπυργα πεδία πῶς ἱκοίμεϑ᾽ ἄν. stroph. 

596 ἀρετὴ] Blomfield, ἡ ̓ ρετὴ LP | λέγει LP, yo. φέρει in marg. 
L, φέρει p 597 ἣν L, εἰ P 598 sqq. Aethrae (598. 601. 3. 8. 11. 
13. 20. 22) et chori (600. 2. 6. 10. 12. 18. 21. 26) notas praefigunt L P, 
hemichoriüs tribuit Matthiae 599 χλωρὸν δεῖμα LP, δεῖμα χλοερὸν 
p | ϑοάζει) scripsi, ταράσσει 1 P. Cfr. Hesych. ϑοάξει" ταράττει, κάϑη- 
ται 600 προφέρεις p 601 πᾶ L, om. P, τὴν post πᾶ inseruit ἢ 
(τῆς voluisse videtur) uiv in spatio vacuo relicto scr. p 603 εἰ LP, 
oi superscr. p — 604 fort. πόνοι. μάχαι στερνοτυπεῖς πέτρων. | 605 πά- 
λιν} fort. πόλει. | φανήσονται χτύποι Brunck, κτύπος φανήσεται (et antea 
στερνοτυπής) Elmsley 606 τάλαινα] Hermann, ὦ τάλαινα LP 
607 αἰτία] Hermann, αἰτίαν 1, et P, sed v addidit p 608 εὐτυχίᾳ] 
Markland, εὐτυχῆ LP | αὖ τις ἀρεῖ] scripsi, ἄν τις αἱρῆ LP (ἄν τις 
«ioo. Markland, ἄν τις αἱροῖ Matthiae) 609 τὸ om. LP, add. ΑἹ- 
dina 611 ἄλλοι L P, ἄλλοισιν 1 613 γὰρ P, ys in ras. scr. ἢ, 8 in 
&o mut. m. recentissima — 614 δ᾽ om. P | καὶ in ras. scr. /, habet P, 
fort. ἐκάλεσεν, φόνος 615 κακῶν δ᾽ ἀναψυχὰς]} Scaliger, κακὸν à' 
ἀνὰ ψυχὰς LP ΑΟΙ[ὀ βροτοῖσι P | νέμουσιν p Ο11 πάντα (superscr. 
cov) τέρματ᾽ LL, πάντων τέρματ᾽ P, ἁπάντων τέρμ᾽ p 618 παιδία P 
et ut vid. L, nam 8 scr. ὦ 
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Καλλίχορον ϑεᾶς ὕδωρ λιποῦσαι: 

HMIX. ποτανὰν εἴ μέ τις ϑεῶν κτίσαι. 020 

διπόταμον ἵνα πόλιν μόλοιμ᾽. 
HMIX. εἰδείης ἂν φίλων εἰδείης ἂν τύχας. 

HMIX. ἔτι ποτ᾽ αἶσα τίς ἄρα πότμος 
ἐπιμένει τὸν ἄλκιμον 

τᾶσδε γᾶς ἄνακτα; 625 

HMIX. κεκλημένους μὲν ἀνακαλούμεϑ᾽ αὖ ϑεούς᾽  antistr. 
ἀλλὰ φόβων πίστις ἅδε πρώτα. 

HMIX. ἰὼ Ζεῦ, τᾶς παλαιομάτορος 

παιδογόνε πόριος ᾿Ινάχου. 

HMIX. πόλει μοι ξύμμαχος γενοῦ τᾷδ᾽ εὐμενής. 080 

HMIX. τὸ σὸν ἄγαλμα. τὸ cov ἵδρυμα 

πόλεος ἕκκόμιζέ μοι 

πρὸς πυρὰν ὑβρισϑεν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 
! ^ e, ΄ 3 αν , , 

γυναῖκες, ἥκω πόλλ ἔχων λέγειν φίλα, 

αὐτός τὲ σωϑείς᾽ ἠρέϑην γὰρ ἐν μάχῃ. 635 
ἣν ot ϑανόντων ἑπτὰ δεσποτῶν Aóyot 

ἠγωνίσαντο ῥεῦμα “Ιιρκαῖον πάρα" 

νίχην vs Θησέως ἀγγελῶν. λόγου δὲ δὲ 

μακροῦ ἀποπαύσω Καπανέως γὰρ ἢ λάτρις. 

ὃν Ζεὺς κεραυνῷ πυρπόλῳ καταυϑαλοῖ. 640 

XO. ὦ φίλτατ᾽. εὖ uiv νόστον ἀγγέλλεις σέϑεν 

τήν τ᾿ ἀμφὶ Θησέως βάξιν: εἰ δὲ καὶ στρατὸς 
σῶς ἐστ᾽ ᾿4ϑηνῶν, πάντ᾽ ἂν ἀγγέλλοις φίλα. 

ALTI. σῶς, καὶ πέπραγεν oi' ΄ἄδραστος ὥφελεν 

620 μέ] Hermann, σέ ΤΡ 621 μόλοιμ᾽ ] seripsi, μόλω LP 
622 fort. (v^ εἰδείην φίλων ἵν᾽ εἰδείην τύχας | τύχας] Heath, ψυχὰς ΤΡ 

623 τίς ποτ᾽ αἶσα Reiske, fort. τίς ἄρ᾽ ἔτ᾽ αἶσα 627 ἀμφὶ φόβῳ" 

πίστις Herwerden 629 πόριος 1, P, πόρτιος ! 682 πόλεως LP, 
πόλεος p | ἐχκόμιξέ μοι] Musgrave, ἐχκομίξομαι ΠΡ 636 ἣν] Dobree, 
iv LP | ϑανόντων)] Heath, ϑανόντες ΠΡ 081 ἠγονίσαντο P, corr. p | 
δικαῖον P, corr. p 639 ᾽ποπαύσω 1}, ἀπολύσω Herwerden | ἢ] zv 
LP 042 βάξιν] Reiske, τάξιν LP, πρᾶξιν Markland 648 σῶς ἐστι 
φαίνων Reiske, malim σῶς ἐστι δηλῶν | ἀγγέλλης LP, &yyíAÀows p 
644 πέπραγεν] Pierson, πεπραγμέν᾽ 1, Ὁ] οἵ᾽ 1 Kirchhoff, ὡς Lp, o P | 
ὥφελε p 
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πρᾶξαι ξὺν ᾿Δργείοισιν, ote ἀπ᾽ "Ivcyov 645 
στείλας ἐπεστράτευσε Καδμείων πόλιν. 

XO. πῶς γὰρ τροπαῖα Ζηνὸς “Αἰγέως τόκος 

ἕστησεν οἵ τὲ συμμετασχόντες δορός; 

λέξον. παρὼν γὰρ οὐ παρόντας εὐφρανεῖς. 

ATTI. λαμπρὰ μὲν ἀκτὶς ἡλίου, κανὼν σαφής, 650 

ἔβαλλε γαῖαν ἀμφὶ δ᾽ ᾿Ηλέκτρας πύλας 

ἔστην ϑεατὴς πύργον εὐαυγῆ λαβών. 
ς E M M , - , ^ ὁρῶ δὲ φῦλα τρία τριῶν συστρεμμάτων 

τευχεσφόρον μὲν λαὸν ἐχτείνοντ᾽ ἄνω 

᾿Ισμήνιον πρὸς ὄχϑον, ὡς μὲν ἦν λόγος, 655 

αὐτόν vr ἄνακτα, παῖδα κλεινὸν Αἰγέως, 

καὶ τοὺς σὺν αὐτῷ δεξιὸν τεταγμένους 

κέρας παλαιᾶς Κεκχροπίας οἰκήτορας, 

λαιὸν δὲ Πάραλον ἐστολισμένον δορὶ 
/ ? , ^ ^ δ ΄ 20r i. 

κρήνην παρ᾽ αὐτὴν "Agsog, ἱππότην δ᾽ ὄχλον 660 

πρὸς χκρασπέδοισι στρατοπέδου τεταγμένον 

ἴσους ἀριϑμόν᾽ ἁρμάτων δ᾽ ὀχήματα 

ἔνερϑε σεμνῶν μνημάτων "Aug(ovog. 

Κάδμου δὲ λαὸς ἧστο πρόσϑε τειχέων, 

νεχροὺς ὕπισϑεν ϑέμενος, ὧν ἔκειτ᾽ ἀγών. 665 
ἱππεῦσι δ᾽ ἱππῆς ἦσαν ἀνθωπλισμένοι 

, ᾽ 2 "LS 5 er Ξ τετραύροισί τ᾿ ἀντί ἅρμαϑ'᾽ ἅρμασι. 

κῆρυξ δὲ Θησέως εἶπεν ἐς πάντας τάδε" 
σιγᾶτε, λαοί, σῖγα, Καδμείων στίχες, 
B 1 oue cL Jy E / ἌΞ 
ἀκούσαϑ' ἡμεῖς ἥκομεν νεκροὺς μέτα 610 
ϑάψαι ϑέλοντες. τὸν Πανελλήνων νόμον 

l4 ?»€$ ΄ »͵ 

σῴζοντες, οὐδὲν δεόμενοι τεῖναι φόνον. 

κοὐδὲν Κρέων τοῖσδ᾽ ἀντεκήρυξεν λόγοις. 

ἀλλ᾽ ἧστ᾽ ἐφ᾽ ὅπλοις σῖγα. ποιμένες δ᾽ Óycv 

645 ovs] Reiske, ὡς LP ἀπ᾽] Canter, ἐπ᾿ LP 647 τρύπαια 
LP | «iyéos P, corr. p 649 οὐ] scripsi, τοὺς LP | ἀπόντας p 
652 ἔστη P | εὐαυγῆ] Hemsterhuys, εὐαγῆ LP 653 cverosuudrov]| 
Nauck, συστρατευμάτων LL, στρατευμάτων duabus literis ante c erasis 
P 655 fort. ἐπώνυμον πρὸς ὄχϑον ᾿Ισμηνοῦ λόχους (λόχους iam Kirch- 
hoft) 659 λαιὸν] Reiske, αὐτὸν LP | fort. ἐστομωμένον 660 iz- 
πότην δ᾽ ὄχλον] Scaliger, ἱππότην ὄχον LP 004 πρόσϑε L, πρόύστε 
P, πρόσϑεν lp 665 ὄπισϑε P 666 δ᾽] Hermann, 8^ LP | ἱππῆς 
LP,imzüs lp | 667 ἅρμασιν lp — 668 κήρυξ LP, κῆρυξ p | 9)mefos p 
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τετραύρων κατῆρχον ἐντεῦϑεν μάχης" 615 
πέραν δὲ διελάσαντες ἀλλήλων Oyovg, 
παραιβάτας ἔστησαν ἐς τάξιν δορός. 

qot μὲν σιδήρῳ διεμάχονϑ', ot δ᾽ ἔστρεφον 
πώλους πρὸς ἀλκὴν αὖϑις ἐς παραιβάτας. 
ἰδὼν δὲ Φόρβας. ὃς μοναμπύκων ἄναξ 680 

ἦν τοῖς ᾿Ερεχϑείδαισιν, ἁρμάτων ὄχλον, 
οἵ τ᾽ αὖ τὸ Κάδμου διεφύλασσον ἱππικόν, 
συνῆψαν ἀλκὴν κἀκράτουν ἡσσῶντό τε. 

λεύσσων δὲ ταῦτα κοὐ κλύων" ἐκεῖ γὰρ 1| 

£y9' ὥρματ᾽ ἠγωνίζεϑ᾽ οἵ v' ἐπεμβάται" 685 
[τἀκεῖ παρόντα πολλὰ πήματ᾽, οὐκ ἔχω] 
τί πρῶτον εἴπω, πότερα τὴν ἐς οὐρανὸν 

κόνιν ἐσαντέλλουσαν, ὡς πολλὴ παρῆν. 

ἢ τὰς ἄνω τε καὶ κάτω φορουμένας 

ἱμᾶσιν, αἵματός τε φοινίου ῥοάς, 090 

τῶν μὲν πιτνόντων., τῶν δὲ ϑραυσϑέντων δίφρων 
ἐς κρᾶτα πρὸς γῆν ἐκκυβιστώντων βία 

πρὸς ἁρμάτων τ᾽ ἀγαῖσι λειπόντων βίον: 

νικῶντα δ᾽ ἵπποις ὡς ὑπεῖδε τὸν στρατὸν 

Κρέων τὸν ἐνθένδ᾽, ἰτέαν λαβὼν χερὶ 695 
χωρεῖ, πρὶν ἐλϑεῖν ξυμμάχοις δυσϑυμίαν. 

καὶ μὴν τὰ Θησέως γ᾽ οὐκ ὄκνῳ διεφϑάρη. 

ἀλλ᾽ ἵἴετ᾽ εὐθὺς λάμπρ᾽ ἀναρπάσας ὕπλα᾽ 
καὶ συμπατάξαντ᾽ ἐς μέσον πάντα στρατὸν 

ἔχτεινον ἐκτείνοντο, καὶ παρηγγύων 700 

671 τάξιν] πάλην Herwerden — 678 καὶ oi L, χ᾽ ot (P — 619 πρὸς] 

scripsi, ἐς ΠῚ] αὖτις LP 081 ὄχλον) Markland, ὄχον scripto o super 

ov L, ὄχων scripto ov super ov P 683 xci κράτουν L, καὶ "Xodrovv 

2 684 λεύσων LP, λεύσσων p | καὶ οὐ L, κοὐ |P | ἦν LP 

686 delevit Herwerden 687 πότερα Lp, πότερον P | ἐς] fort. πρὸς 

688 ἐσαντέλλουσαν] scripsi, προσαντέλλουσαν Lp, προσαντέλουσαν P. 
Post 689 lacunam statuit Nauckium secutus Kirchhoff. Fort. hinc sumpta 
glossa Hesych. ἀναδρομαί: αὐξήσεις, βλαστήσεις. Εὐριπίδης “Γκέτισιν 

᾿γψιπύλῃ, velut ἀνδρῶν ἀναδρομάς 690 φονίου P, corr. p | ῥοαῖς L P, 

dote p 098 λιπόντων P, corr. p — 694 ὑπεῖδε τὸν] Porson, ὑπείδετο 
ΤᾺΡ 695 τὸν ἐνθένδ᾽ | Hermann, τὸ ἐνθένδ᾽ LP, ys τοὐνϑένδ᾽ p 
698 /sv' LP, isv p 699 συμπατάξαντ᾽ ἐς] Blomfield, συμπατάξαν- 

τες LP 
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κελευμὺν ἀλλήλοισι σὺν πολλῇ βοῇ" 

δεῖν᾽ ἀντέρειδε τοῖς ᾿Ερεχϑείδαις δόρυ. 

λόχος δ᾽ ὀδόντων ὕφεος ἐξηνδρωμένος 

δεινὸς παλαιστὴς ἦν" ἔκλινε γὰρ κέρας 

τὸ λαιὸν ἡμῶν" δεξιοῦ δ᾽ ἡσσώμενον 105 

φεύγει τὸ κείνων" ἦν δ᾽ ἀγὼν ἰσόρροπος. 
κἀν τῷδε τὸν στρατηγὸν αἰνέσαι παρῆν" 

οὐ γὰρ τό νικῶν τοῦτ᾽ ἐκύδαινεν μόνον, 

&AÀ ὥχετ᾽ ἐς τὸ κάμνον οἰκείου στρατοῦ. 
ἔρρηξε δ᾽ αὐδήν, ὥσϑ᾽ ὑπηχῆσαι y9óvo: 710 
ὦ παῖδες. εἰ μὴ σχήσετε στερρὸν δόρυ 
σπαρτῶν τόδ᾽ ἀνδρῶν, οἴχεται τὰ 11αλλάδοο. 

ϑάρσος δ᾽ ἐνῶρσε παντὶ Κραναϊδῶν στρατῷ. 
αὐτός 9' ὕπλισμα τοὐπιδαύριον λαβὼν 

δεινῆς κορύνης διαφέρων ἐσφενδόνα, 

ὁμοῦ τραχήλους χἀπικείμενον κάρα. 

κυνέας ϑερίζων κἀποκαυλίξζων ξύλῳ. 

μόλις δέ πῶς ἔτρεψαν ἐς φυγὴν πόδα. 
ἐγὼ δ᾽ ἀνηλάλαξα κἀνωρχησάμην 
κἄκρουσα χεῖρας. oV δ᾽ ἔτεινον ἐς πύλας. 120 

βοὴ δὲ xol κωκυτὸς ἦν ἀνὰ πτόλιν 
νέων γερόντων, ἵερά τ᾿ ἐξεπίμπλασαν 

φόβῳ. παρὸν δὲ τειχέων ἔσω μολεῖν, 
Θησεὺς ἐπέσχεν" οὐ γὰρ ὡς πέρσων πόλιν 

᾿μολεῖν ἔφασκεν, ἀλλ᾽ ἀπαιτήσων νεκρούς. 

-1 μ᾿ σι 

-1 [OU σι 

τοιόνδε τοι στρατηγὸν αἱρεῖσϑαι χρεών. 
ex » vw v os P, 2 x 

0g ἔν τὲ τοῖς δεινοῖσίν ἐστιν ἄλκιμος 

μισεῖ 0' ὑβριστὴν λαόν, ὃς πράσσων καλῶς 
ἐς ἄκρα βῆναι κλιμάκων ἐνήλατα 

ξητῶν ἀπώλεσ᾽ ὄλβον ᾧ χρῆσϑαι παρῆν. 180 

101 κελευσμὸν LP 102 ϑεῖν LP, ϑεῖν᾽ |l | κἀντέρειδε p 
103 ὄφεως LP, ὄφιος | τοῦ δεξιοῦ] Markland, δεξιὸν L.P — 106 "zst- 
vov p 108 ἐχύδαινεν] Hermann, ἐκέρδαινεν 1, P, ἐχήδευεν Dindorf 
110 fort. ὑπαχῆσαι 711 σχήσομεν Hilberg 712 σπαρτῶν ὑπ᾽ (πρὺς 
F. Gu. Schmidt) ἀνδρῶν οἴχεται Nauck 713 Κραναϊδῶν) Musgrave, 
δαναίδων LP 716 κάρᾳ l, κἀπικειμένας κάρᾳ Reiske. Sed fort. v. 
post 717 transponendus 717 χἀποχαυλίζων) Canter, κἀποδαυλίζων 
LP 118 ἔτρεψαν) Hermann, ἔτρεψεν LP 126 τοι] Elmsley, 
τὸν LP 
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XO. νῦν τήνδ᾽ ἄελπτον ἡμέραν ἰδοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοὺς νομίζω καὶ δοκῶ τῆς συμφορᾶς 

ἔχειν ἔλασσον, τῶνδε τισάντων δίκην. 

A4. ὦ Ζεῦ, τί δῆτα τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 
φρονεῖν λέγουσι; σοῦ γὰρ ἑξηρτήμεϑα 

δρῶμέν τὲ τοιαῦϑ᾽ ἃν σὺ τυγχάνῃς ϑέλων. 

-1 ὧν Ct 

(3e 79 M 3 ΄ δ)» 2 ς ΄ ἡμῖν γὰρ ἣν τό v "Agyog οὐχ ὑποστατόν. 

αὐτοί τε πολλοὶ καὶ νέοι βραχίοσιν" 

᾿Ετεοκλέους δὲ σύμβασιν ποιουμένου 

μέτρια ϑέλοντος οὐκ £yontousv λαβεῖν, 740 
κἄπειτ᾽ ἀπωλόμεσϑ᾽. ὃ δ᾽ αὖ τότ᾽ εὐτυχής, 
λαβὼν πένης ὡς ἀρτίπλουτα χρήματα, 

ὕβοιζ᾽ ὑβρίζων τ᾽ αὖϑις ἀνταπώλετο 

Κάδμου κακόφρων λαός. ὦ κενοὶ βροτῶν 
N ' , ^ , , T τς 

καὶ πρὸς δίκης yt πολλὰ πάσχοντες κακά, (46 

τὸ τόξον ἐντείνοντες οἱ καιροῦ πέρα 745 
, ^ SN Iz . λόγοις uiv οὐ πείϑεσϑε, τοῖς δὲ πράγμασιν 

2 EU , 

πόλεις τ΄, ἔχουσαι διὰ λόγου κάμψαι κακά. 
΄ - ? 3 N , 

φόνῳ καϑαιρεῖσϑ'. οὐ λόγῳ, τὰ πράγματα. 
, Ἁ , — ^ , ^ 

ἀτὰρ τί ταῦτα; κεῖνο βούλομαι μαϑεῖν. 150 

πῶς ἐξεσώϑης" εἶτα τἄλλ᾽ ἐρήσομαι. 

AIT. ἐπεὶ ταραγμὸς πόλιν ἐκίνησεν δορί, 

πύλας διῆλθον, ἧπερ εἰσήει στρατός. 

44. ὧν δ᾽ εἵἴνεχ᾽ ἁγὼν ἦν, νεκροὺς κομίζετε; 
ADI. ὅσοι ys κλεινοῖς ἕπτ᾽ ἐφέστασαν λόχοις. -: Qu σι 

132 τῆς συμφορᾶς] Heath (τοι συμφορᾶς Scaliger), τὰς συμφορὰς 

DP 734 ταλαιπόροῦς P, corr. m. recentissima 1734 sq. φρονεῖν 
βοοτοὺς Diog. L.9, 71 180 λέγοιμ᾽ ἄν Plut. Mor. p. 1056 C — 136 τοιάδ᾽ 
ἃ σύ ys τυγχάνεις φρονῶν Plutarchus, ἂν Lp, ἃ P, τυγχάνεις P, vvy- 
χάνης p 737 ἄλγος P 138 x«l νέοι] κεὔτονοι F. Gu. Schmidt 
139 δὲ] Jacobs, τε ΤΡ 140 ϑέλοντος]) rs δόντος Markland, φέροντος 
Jacobs, διδόντος Hartung 741 τῦτο Dus τοῦδ Ὁ 743 ὑβρίζων δ᾽ 
Hartung αὖτις LP, αὐτὸς Dobree 745 τὸ τόξον ἐντείνοντες oi| 
Nauck, oi τόξον ἐντείνοντες (ἐκτείνοντες DP) τοῦ LP 146 ante 1745 

transposui 141 λόγοις} scripsi, φίλοις LP. Cfr. Jon. 649, Soph. Ai. 
330 748 sq. suspecti 149 διαιρεῖτ᾽ Herwerden 152 δορός Her- 
mann 154—711 Adrasti partes choro tribuunt LP (104 notam nuntii 
omiserunt, item 768, ita ut 769 et 771 nuntii, 7Y0 chori notam prae- 
ligerent), correxit ed. Brubachiana 754 εἴνεχ᾽ ἁγὼν] οὔνεχ᾽ ᾿ ὠγὼν 
Barnes (ἁγὼν Porson), οὕνεκεν ἀγὼν L, οὕνεκ᾽ ἀγὼν P δῦ ὅσοι in ras. 
el yo. ὡς οἵ γε in marg. scr. l, ὡς of Ῥ᾿ λόχοις) Reiske, δόμοις ΤΡ 
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A4. πῶς φής; ὃ δ᾽ ἄλλος ποῦ κεκμηκότων ὄχλος; 

ATI. τάφῳ δέδονται πρὸς Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

AA. τοὐκεῖϑεν ἢ τοὐνϑένδε; τίς δ᾽ ἔϑαψέ νιν; 

ADI. Θησεύς, σκιώδης £v)" ᾿Ελευϑερὶς πέτρα. 
A4.  oU0g δ᾽ οὐκ ἔϑαψε ποῦ νεκροὺς ἥκεις λιπών: 160 

ADI. ἐγγύς" πέλας yàg πᾶν ὅ τι σπουδάζεται. 

AA. οὔ που πικρῶς νιν ϑέραπες ἦγον ἐκ φόνου; 

AUDI. οὐδεὶς ἐπέστη τῷδε δοῦλος ὧν πόνῳ. 

ATI. φαίης ἄν, εἰ παρῆσϑ'᾽ ὅτ᾽ ἠγάπα νεκρούς. 

44. ἔνιψεν αὐτὸς τῶν ταλαιπώρων σφαγάς; 

4ΓῚ. κἄστρωσέ γ᾽ εὐνὰς κἀκάλυψε σώματα. 

AA. δεινὸν uiv oov βάσταγμα κἀσχύνην ἔχον. 
ADI. τί δ᾽ αἰσχρὸν ἀνθρώποισι τἀλλήλων κακά; 

“414. οἴμοι" πόσου ὄφιν συνϑανεῖν ἂν ἤϑελον. 

ATI. ἄκραντ᾽ ὀδύρῃ ταῖσδέ τ᾽ ἐξάγεις δάκρυ. 110 
AZ. δοκῶ μέν. αὐταί γ᾽ εἰσὶν αἵ διδάσκαλοι. 

ἀλλ᾽ εἶμ᾽’ ἐπαρῶ χεῖρ᾽ ἀπαντήσας νεκροῖς 
“ἍΔιδου τε μολπὰς ἐκχέω δακρυρρόους. 

φίλους προσαυδῶν, ὧν λελειμμένος τάλας 

ἔρημα κλαίω τοῦτο γὰρ μόνον βροτοῖς 

οὐχ ἔστι τἀνάλωμ᾽ ἀναλωϑὲν λαβεῖν, 

ψυχὴν βροτείαν᾽ χρημάτων δ᾽ εἰσὶν πόροι. 

-1 e σι 

-1 -1 σι 

ΧΟ. τὰ μὲν εὖ, τὰ δὲ δυστυχῆ. stroph. 
πόλει uiv εὐδοξία 
καὶ στρατηλάταις δορὸς 180 

διπλάζεται τιμά" 

100 ποῦ] Hermann, ποῖ LP, πῆ p | ἥκεις] Heath, ἥκει LP πᾶν 
ὕ τι] πανστρατὶ Jacobs 102 οὔ που] scripsi, ἦ που LP. Post 163 
lacunam statuit Hermann 104 φαίης γ᾽ Gebhardt τθ0ῦ αὐτὸς] 
Reiske, αὐτῶν LP| ταλαιπόρων σφαγᾶς P, corr. p 166 καὶ κάλυψε 
LP, καὶ ᾽κάλυψε lp 10 1 οὖν) Elmsley, ἦν LP | καϊσχύνην LP 
768 τἀνθρώπων κακά Nauck 769 πόσου] Kirchhoff, πόσῳ 1, "] σφι L, 
σφιν LP | ἤϑελον ἄν LP, ἂν ἤϑελον 1» |. 10 δάρυ P, δάκρυ» 112 εἶμ᾽ 
ἐπαρῶ] Elmsley (ἐπαίρων iam Markland), εἶεν αἴρω LP ττά λελει- 
μένος P, corr. p ττῦ ἔρημα] fort. ἀνόνητα. Cfr. Herc. 716, Jon. 319 

{τι fort. βρότειον | δ᾽ ἔστιν πάλιν Prinz 181 τιμά] Markland, 
τιμὴ LP 

Euripides, Supplices. 3 



94. ETPIIIAOT 

ἐμοὶ δὲ παίδων uiv εἰσιδεῖν μέλη 
πικρόν, καλὸν ϑέαμα δ᾽. εἴπερ ὄψομαι 

τὰν ἄελπτον ἁμέραν, 
ἰδοῦσα πάντων μέγιστον ἄλγος. 185 

ἄγαμόν μ᾽ ἔτι δεῦρ᾽ ἀεὶ antistr. 

χρόνος παλαιᾶς πατὴρ 
2) 5 e , , 

ὥφελ᾽ cuéoe«g κτίσαι. 

τί γάρ μ᾽ ἔδει παίδων; 

τὸ μὲν γὰρ ἤλπιζον ἂν πεπονϑέναι 190 

πάϑος περισσόν, εἰ γάμων ἀπεζύγην, 
M , e - , νῦν δ᾽ ὁρῶ σαφεξεστατον 

κακὸν τέκνων φιλτάτων στέρεσϑαι. 

ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη σώματα λεύσσω 
τῶν οἰχομένων παίδων" μελέα 195 

πῶς ἂν ὀλοίμην σὺν τοῖσδε τέκνοις 

κοινὸν ἐς “Διδην καταβᾶσα: 

AA. στεναγμόν, ὦ ματέρες, stroph. 

τῶν κατὰ χϑονὸς νεκρῶν 

ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀντίφων᾽ ἐμῶν 800 
, 

στεναγμαάτων κλύυουσαι. 

XO. ὦ παῖδες, ὦ πικρὸν φίλων 
, , 

προσηγόρημα ματέρων, 
προσαυδῶ σὲ τὸν ϑανόντα. 

AA. ἰὼ ἰώ. ΧΟ. τῶν γ᾽ ἐμῶν κακῶν ἐγώ. 805 

2A 4 γαῖ X Coe τς BRL 

AA. ἐπάϑομεν ὦ ΧΟ. và κύντατ᾽ ἄλγη κακῶν. 

AA. à πόλις ᾿Δργεία, τὸν ἐμὸν πότμον οὐκ ἐσορᾶτε: 

182 παίδων LP, τῶν παίδων lp 184 ἁμέραν] Hermann, ἡμέραν 
LP 186 w ἔτι] μὲ τὸ Musgrave {87 54. παλαιᾶς .. ἁμέρας] scripsi, 
παλαιὸς .. ἁμέρα ΤΡ 189 μ᾽ ἔδει] Markland, us δεῖ ΣΡ 190 τὸ 
πρὶν Prinz, τί μὲν Nauck | ἤλπιζον LP, οὐκ ἤλπιζον 0p 193 στέρε- 
σϑαι]} Blomfield, στερεῖσθαι 1, P, sed σϑαι add. l, στερεῖσα Markland 
199 νεκυῶν P, corr. p — 800 ἀύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ ἀπύσατ᾽ LP, ἀύσατ᾽ ἀπύ- 
cer lp 805 A4. om. P, add. p (habet L)| ἰώ μοι μοι 1, P, ἰὼ ἰὼ 
lp-| XO. om. LP, add. Hermann | ἐγώ] fort. io 806 A44 et XO. 
addidit Hermann | o? o? o? L, ci ci «i P, tertium αὐ del. !, .qui ad- 
seripsit λείπει. Cfr. ad v. 819 — 807 totus chori in LP, correxit Her- 
mann  ἔπαϑον uv LP, αἱ c? ἐπάϑομεν p| ὦ LP 
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XO. ὃρῶσι κἀμὲ τὰν τάλαι- 
ναν, τέκνων ἄπαιδα. 810 

“2. προσάγετε τῶν δυσπότμων antistr. 

σώμαϑ᾽ αἱματοσταγῆ, 
σφαγέντας οὐκ ἄξι᾽ οὐδ᾽ ὑπ 
ἐν οἷς ἀγὼν ἐκράνϑ᾽η. 

XO. δόϑ᾽, ὡς περιπτυχαῖσι δὴ 815 

χέρας προσαρμόσασ᾽ ἐμοῖς 
ἐν ἀγκῶσι τέκνα ϑῶμαι. 

AA. ἔχεις ἔχεις. ΧΟ. πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 

A4. αἰαῖ. XO. τοῖς τεκοῦσι δ᾽ οὐ λέγεις; 

A44. ἀίετέ μου. ΧΟ. στένεις ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἄχη. 820 

5 2c , 

ἀξίων. 

Α4. εἴϑε μὲ Καδμείων ἔναρον στίχες ἐν κονίαισιν. 

ΧΟ. ἐμὸν δὲ μήποτ᾽ ἐξύγη 

δέμας ἐς ἀνδρὸς εὐνάν. 

A4. ἴδετε κακῶν πέλαγος. ὦ 

ματέρες τάλαιναν τέχνων. 825 

XO. κατὰ uiv ὄνυξιν dAoxícust', ἀμφὶ δὲ 

σποδὸν κάρᾳ κεχύμεϑα. 

AZ. ἰὼ ἰώ μοί μοι" 

κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, 

διὰ δὲ ϑύελλα σπάσαι. 880 

πυρός τὲ φλογμὺς ὁ Zhióg ἐν κάρᾳ πέσοι. 
ΧΟ. πικροὺς ἐσεῖδες γάμους, 

πιχρὰν δὲ Φοίβου φάτιν" 

Ν 
809 ὁρῶσι κἀμὲ τὰν] Heimsoeth (τὰν iam Markland), ὁρῶσιν ἐμὲ 

τὴν LP, ὁρῶσι δῆτ᾽ ἐμέ ys τὴν l, ὁρῶσι κἀμὲ δῆτα τὴν p 811 A4. om. 
LP, add. 10] τῶν om. L P, addidit Hermann | δυσπότμω .L P, δυσπότ- 
μῶν apogr. Paris. 818 σφαγέντας οὐκ} Εἰ. V. Fritzsche, σφαγέντ᾽ οὐκ 
LP, σφαγέντα τ᾽ οὐκ l 814 ἐγὼν LP, &yov p  . 815 XO.] Barnes, 
A4. P et inras.| — 816 zooccouócco | Hermann, προσαρμόσας LP 
9818.42. ....XO.] Musgrave, XO. -. 44. LP 819 totus chori est in 

LP, corr. Musgrave. Super τοῖς τεκοῦσι scr. περισσόν ἰ δ᾽ οὐ λέγεις] 
δ᾽ αὖ λέγεις Fritzsche, fort. τόδε λέγεις 820 fort. στένοντος ἀμφοῖν 

y 823 ἐμὸ LL, ἐμὸν 1} δέμας ἐς LP, δέμας γ᾽ εἴς τιν᾽ l, δέμας εἴς 
τιν᾽ p, σῶμ᾽ ἐς Heimsoeth 824 χαπὸν P, corr. p 824 sq. ἴδετε 
ματέρες κακῶν πέλαγος ὦ τάλαιναι τέκνων F.V. Fritzsche 825 μρὲς LP 

826 ἀμφὶ 1,, ἀφὶ P 821 κάρᾳ] Schilling, κάρα LI 828 alterum 
ἰὼ delet Dindorf 830 διὰ mut. in διὰ δὲ L, διὰ δὲ P 
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ἔρημά σ᾽ ἃ πολύστονος Οἰδιπόδα 835 
δώματα λιποῦσ᾽ ἦλϑ᾽ ᾿Ερινύς. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξήντλεις στρατῷ 

γόους [ἀφήσω], τοὺς ἐκεῖ μὲν ἐκλιπὼν 

εἴασα μύϑους" νῦν δ᾽ Ἄδραστον ἱστορῶ" 840 
πόϑεν zo9' οἵδε διαπρεπεῖς εὐψυχία 
ϑνητῶν ἔφυσαν; εἰπέ y ὡς προφέρτερος 

νέοισιν ἀστῶν τῶνδ᾽" ἐπιστήμων γὰρ εἶ. 
εἶδον γὰρ αὐτῶν κρείσσον᾽ ἢ λέξαι λόγῳ 
τολμήμαϑ᾽. οἷς ἤλπιξον αἱρήσειν πόλιν. 845 
ὃν δ᾽ οὐκ ἐρήσομαί σε, μὴ γέλωτ᾽ ὄφλω., 
ὅτῳ ξυνέστη τῶνδ᾽ ἕκαστος ἐν μάχῃ 
ἢ τραῦμα λόγχης πολεμίων ἐδέξατο. 
κενοὶ γὰρ οὗτοι τῶν T ἀκουόντων λόγοι 
καὶ τοῦ λέγοντος" οὔτις ἐν μάχῃ βεβὼς 850 

λόγχης ἰούσης πρόσϑεν ὀμμάτων πυκνῆς 

σαφῶς ἀπήγγειλ᾽ ὅστις ἐστὺὴν ἁγαϑός. 

οὐκ ἂν δυναίμην οὔτ᾽ ἐρωτῆσαι τάδε 

οὔτ᾽ αὖ πιϑέσϑαι τοῖσι τολμῶσιν λέγειν" 
μόλις γὰρ ἄν τις αὐτὰ τἀναγκαῖ᾽ ὁρᾶν 855 

δύναιτ᾽ ἂν ἑστὼς πολεμίοις ἐναντίος. 

AA. ἄκουε δή vvv: καὶ γὰρ οὐκ ἄκοντί μοι 

δίδως ἔπαινον τῶνδ᾽, ἐγώ τε βούλομαι 
φίλων ἀληϑῆ καὶ δίκαι᾽ εἰπεῖν πέρι. 
ὁρᾷς τὸ “ἴον οὗ βέλος διέπτατο: 860 

Καπανεὺς ὅδ᾽ ἐστίν" ᾧ βίος μὲν ἦν πολύς, 

880 ἔρημά σ᾽] Hermann (ἔρημα δ᾽ Markland), ἔγημασ LP 8986 ἐριν- 
νύς LP 881 σ᾽ Lp, γ᾽ ῬῚ ἐξήντλεις]) fort. ἐξήχεις 839 ἀφήσω ex 
dittographia μύϑους ἀφήσω ortum videtur, fort. erevexro?s ^ $840 sicco] 
Elmsley, εἰς τὰ σὰ LP, εἰς τὰ σά ys lp | εἰσορῶ LL, icro super síco 
scr. lp [Ἄδραστε, σ᾽ ἱστορῶ Elmsley 842 προφέρτερος] scripsi, σοφώ- 
τερος LP 844 αὐτὸν P | λέξαι} fort. δεῖξαι 848 πολεμίας Mark- 
land 849—52 delebat olim Nauck. Cfr. El. 378. Fort. potius v. 
853—6 abiciendi 849 κενοὶ] Grotius, χοινοὶ LP 850 οὔτις] Bur- 
ges, ὅστις L.P 852 ἁγαϑός] cum Miltono Markland, ἀγαθός LP 
854 αὖ] Reiske, àv LP | πιϑέσϑαι in πυϑέσϑαι mut. | | τολμῶσι IL P, 
v add. /p 857 δὴ νῦν LP 858 τῶνδ᾽ | Matthiae, τῶν LP | ἐγώ 
τε] Nauck, ἔγωγε L, ἔγω vs P 860 τὸ “ἴον Polyb. V 9, τὸν ἁβρὸν 
LP, τὸ λάβρον Tyrwhitt 
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ἥκιστα δ᾽ ὄλβῳ γαῦρος ἦν φρόνημα δὲ 
οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν ἢ πένης ἀνήρ. 
φεύγων τραπέζαις ὕστις ἐξογκοῖτ᾽ ἄγαν 

τἀρκοῦντ᾽ ἀτίζων᾽ οὐ γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ 865 

τὸ χρηστὸν εἶναι, μέτρια δ᾽ ἐξαρκεῖν ἔφη. 
φίλοις τ᾽ ἀληϑὴς ἦν φίλος παροῦσί τὲ 
καὶ μὴ παροῦσιν. ὧν ἀριϑιμὸς οὐ πολύς. 
ἀψευδὲς ἦϑος, εὐπροσήγορον στόμα, 
ἄκρατον οὐδὲν οὔτ᾽ ἐς οἰκέτας ἔχων 870 

οὔτ᾽ ἐς πολίτας. τὸν δὲ δεύτερον λέγω 

Ἔτέοκλον, ἄλλην χρηστότητ᾽ ἠσκχηκότα᾽ 

νεανίας ἦν τῷ βίῳ μὲν ἐνδεής, 
πλείστας δὲ. τιμὰς ἔσχ᾽ ἐν ᾿Ζργείᾳ χϑονί. 
φίλων δὲ χρυσὺν πολλάκις δωρουμένων 875 
οὐκ εἰσεδέξατ᾽ οἶκον ὥστε τοὺς τρόπους 

δούλους παρασχεῖν χρημάτων ζευχϑεὶς ὕπο. 

τοὺς δ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, οὐχὶ τὴν πόλιν 
M ᾽ 2 ΄ 2 φλ ΄ ΄ ἤχϑαιρ᾽ ἐπεί τοι κοὐδὲν αἰτία πόλις 

χακῶς κλύουσα διὰ κυβερνήτην κακόν. 880 

ὁ δ᾽ αὖ τρίτος τῶνδ᾽ ᾿Ιππομέδων τοιόσδ᾽ ἔφυ" 
παῖς ὧν ἐτόλμησ᾽ εὐθὺς οὐ πρὸς ἡδονὰς 

Μουσῶν τραπέσϑαι πρὸς τὸ μαλθακὸν βίου, 

ἀγροὺς δὲ ναίων, σκληρὰ τῇ φύσει διδοὺς 

ἔχαιρε πρὸς τἀνδρεῖον., ἔς v' ἄγρας ἰὼν 885 
ἵππους T ὀχμάζων τόξα τ᾽ ἐντείνων χεροῖν. 
πόλει παρασχεῖν σῶμα χρήσιμον ϑέλων. 

802 φρόνημα] fort. ϑοίνημα (ϑοίναμα) 804 φεύγων) ψέγων 
Athen. IV 159 A (μισῶν idem VI 250 F)]| τραπέζαις P, sed αὐ in ras. 
ser. p | ὕστις] εἴ τις Athen.IV 159 A 865 &vi£ov] ἐπαινῶν Athen. 1. 1. 
867 φίλοις... φίλος παροῦσι] vel gíAos . . φίλοις παροῦσι Reiske, 

φίλος .. φίλος τοῖς παροῦσι LP|c'|fort. δ᾽ 810 ἄκρατον) Lenting, 
ἄκραντον LP | οὔτ᾽] Markland, οὐδ᾽ LP 872 ἄλλην P, ἄλλον L, 
sed o in ras. scr. |. 874 πλείστους P, corr. p | ἔσχ᾽ ἐν Stob. fl. 95, 21 
(ἔσχ᾽ ἐν ᾿Αργείων πόλει), ἔσχεν 1, 815 φίλων] πολλῶν F. Gu. Schmidt | 
χρυσῶν P, corr. p 816 οἶκον] fort. οὐδὲν 876 sq. οὐδὲ τοὺς .. 
παρέσχε χρημάτων πεισϑεὶς Stob. fl. 406,4 878 δ᾽] Stobaeus, v' LP | 
πόλιν] τύχην Stobaeus 879 τοί γ᾽ οὐδὲν L, τί γ᾽ οὐδὲν P, τοι 
κοὐδὲν p, κατ᾽ οὐδὲν Stobaeus | πόλις] πέλει Stobaeus 880 κακῶς 
ἀκούειν Stobaeus 883 πρός τε μαλϑακὸν βίον Reiske, καὶ τὸ μαλ- 
ϑακὸν βίου Fix $885 ἔχαιρε] fort. ἔχριμπτε 880 ἵππους τ᾽ ὀχμάζων] 
Herwerden, ἵπποις τὲ χαίρων LP 
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ὁ τῆς κυναγοῦ δ᾽ ἄλλος ᾿4ταλάντης γόνος 
παῖς Παρϑενοπαῖος, εἶδος ἐξοχώτατος, 

'"Aoxàg μὲν ἦν, ἐλϑὼν δ᾽ ἐπ᾽ Ἰνάχου ῥοὰς 890 
παιδεύεται κατ᾽ 4ργος. ἐκτραφεὶς δ᾽ ἐκεῖ 
πρῶτον μέν, ὡς χρὴ τοὺς μετοικοῦντας ξένους, 
λυπηρὸς οὐκ ἣν οὐδ᾽ ἐπίφϑονος πόλει 
οὐδ᾽ ἐξεριστὴς τῶν λόγων, ὅϑεν βαρὺς 

μάλιστ᾽ ἂν εἴη δημότης τε καὶ ξένος. 895 

λόχοις δ᾽ ἐφεστὼς ὥσπερ ᾿᾽Ζ4ργεῖος γεγὼς 
ἤμυνε χώρᾳ, χὡπότ᾽ εὖ πράσσοι πόλις, 
ἔχαιρε, λυπρῶς δ᾽ ἔφερεν, εἴ τι δυστυχοῖ. 
πολλοὺς δ᾽ ἐραστὰς κἀπὸ ϑηλειῶν ὅσας 

ἔχων ἐφρούρει μηδὲν ἐξαμαρτάνειν. 900 

Τυδέως δ᾽ ἔπαινον ἐν βραχεῖ ϑήσω μέγαν" 
οὐκ ἐν λόγοις ἦν λαμπρός. ἀλλ᾽ ἐν ἀσπίδι 
δεινὸς σοφιστής, τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς. 

[γνώμῃ δ᾽ ἀδελφοῦ Μελεάγρου λελειμμένος, 

ἴσον παρέδχεν ὕνομα διὰ τέχνης δορός, 

εὑρὼν ἀκριβῆ μουσικὴν ἐν ἀσπίδι" 

φιλότιμον ἦϑος πλούσιον, φρόνημα δὲ 
ἐν τοῖσιν ἔργοις, οὐχὶ τοῖς λόγοις ἔχων. 

ἐκ τῶνδε μὴ ϑαύμαξε τῶν εἰρημένων. 

Θησεῦ. πρὸ πύργων τούσδε τολμῆσαι ϑανεῖν. 910 

τὸ γὰρ τραφῆναι μὴ κακῶς αἰδῶ φέρει" 

αἰσχύνεται δὲ τἀγάϑ᾽ ἀσκήσας ἀνὴρ 
κακὸς κεκλῆσϑαι πᾶς τις. ἡ δ᾽ εὐανδρία 

διδακτός, εἴπερ καὶ βρέφος διδάσκεται 

e ce σι 

888 ἄλλος] fort. ἁβρὸς 895 δημότις P, corr. p 896 ἐφεστὼς] 
Blomfield, ἐνεστὼς LP 897 χαὶ ὁπότ᾽ L, χ᾽ ὡπότ᾽ |P. 898 ἔφερεν) 
Grotius, ἔφερ᾽ LP | óvervyoi] Heath, δυστυχεῖ L.P 899 ὅσας] ἴσας 
Canter, πόϑους Marchant 899 sq. delet L. Dindorf 902 λαμπρός] 
δεινός schol. Il. zf 400 903 τῶν ἀγυμνάστων σφαγεύς)] ex Numenu 
libro περὶ τῆς τῶν ᾿ἀκαδημαϊκῶν πρὸς Πλάτωνα διαστάσεως, ubi de Ar- 
cesilao haec sunt: ὠνομάζετο οὖν δεινὸς σοφιστὴς τῶν ἀγυμνάστων σφα- 

γεύς Wilamowitz (Herm. XI p. 802 sq.), πολλά τ᾽ ἐξευρεῖν σοφά LP 
(σοφός ''oup) Versum deleverat Porson ut omissum apud schol. ad 
Hom. Il. z/ 400, qui v. 902 adfert 904—8 delevit Dindorf 908 ἔχων] 
Io. Damasc. ξ΄ 2, ἴσον LP 913 κεκλῆσϑαι Stob. ἢ. 1, 5, Ioann. Da- 
masc. ιγ΄ 3, γενέσϑαι L.P 914 διδαχτόν Stob. et loannes, cfr. Hipp. 
443 | βρέφη loannes 
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λέγειν ἀκούειν 0. ὧν μάϑησιν οὐκ ἔχει. 915 
ἃ δ᾽ àv μάϑῃ παῖς, ταῦτα σῴζεσϑαι φιλεῖ 

πρὸς γῆρας. οὕτω παῖδας εὖ παιδεύετε. 

ΧΟ. ἰὼ τέκνον. δυστυχῆ σ᾽ 
ἔτρεφον, ἔφερον og! ἥπατος 

πόνους ἐνεγκοῦσ᾽ ἐν ὠδῖσι" καὶ νῦν 990 

“Ἧιδας τὸν ἐμὸν ἔχει 

μόχϑον ἀϑλίας, ἐγὼ δὲ 
γηροβοσκὸν οὐκ ἔχω 

τεκοῦσ᾽ ἃ τάλαινα παῖδα. 
ΘΗ. καὶ μὴν τὸν Οἰκλέους γε γενναῖον τόκον 925 

ϑεοὶ ζῶντ᾽ ἀναρπάσαντες ἐς μυχοὺς χϑονὸς 

αὐτοῖς τεϑρίπποις εὐλογοῦσιν ἐμφανῶς" 

τὸν Οἰδίπου δὲ παῖδα, Πολυνείκη λέγω, 

ἡμεῖς ἐπαινέσαντες οὐ ψευδοίμεϑ'᾽ ἄν. 

ξένος γὰρ ἦν μοι πρὶν λιπὼν Κάδμου πόλιν 980 
φυγῇ πρὸς "4oyos διαβαλεῖν αὐϑαιρέἕτῳ. 

ἀλλ᾽ οἶσϑ᾽ ὃ δρᾶν cs βούλομαι τούτων πέρι; 
AA. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν, σοῖσι πείϑεσϑαι λόγοις. 
OH. τὸν μὲν Διὸς πληγέντα Καπανέα πυρὶ 

AA. ἢ χωρὶς ἱερὸν ὡς νεκρὸν ϑάψαι ϑέλεις; 98ὅ 
OH. ναί: τοὺς δέ γ᾽ ἄλλους πάντας ἐν μιᾷ πυρᾷ. 

A4. ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα τῷδε χωρίσας; 

OH. αὐτοῦ παρ᾽ οἴκους τούσδε συμπήξας τάφον. 

A4. οὗτος μὲν ἤδη δμωσὶν ἂν μέλοι πόνος. 
ΘΗ. ἡμῖν δέ γ᾽ οἵδε" στειχέτω δ᾽ ἄχϑη νεκρῶν. 940 

915 λέγειν τ᾽ et ὧν μάϑησις ἐν λόγῳ loannes. Versus suspectus 
916 μάϑῃ Stob. et Joannes, μάϑοι LP | παῖς] Valckenaer, τις LP 
917 εἰς γῆρας loannes 993 ynoo(losxóv LP 924 τεκοῦσ᾽ ἃ] Her- 
mann, τεκοῦσα ΤΡ 925 OH.] Musgrave, A4P. LP | Οἰμλέους] 
Brodeau, ἰοχλέους LP 926 ἀναρπάσαντες] ἀφαρπάσαντες Paley 
ig hie in LP 928 δὲ] Hermann, τε LP Πολυνείκη)} Elmsley, 
zoAvvstxnv LP 929 fort. ψευσαίμεϑ'᾽ 931 αὐϑαιρέτῳ]) scripsi, 
αὐθαίρετος LP 982 δρᾶν σε] Markland, δρᾶσαι LP 938- 89 Thesei 
et Adrasti notae permutatae in L P, correxit Musgrave 933 πείσεσθαι 
Markland 935 fort. ἱερόν μ᾽ 937 ποῦ ϑήσεις δῆτα vos μνῆμα 
χωρίσας, sed literis  « δ᾽ y s superscriptis rectum ordinem restituit 
L, quem habet etiam P, in marg. οὕτω yo. ποῦ δῆτα ϑήσεις μνῆμα 
τῶδε χωρίσας | | fort. ϑήσω 938 οἴκους] Reiske, οἰκτροὺς LP 
939 οὗτος] Reiske, αὐτὸς LIP 0940 OH. om. LP, add. Musgrave 
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44. ἴτ᾽, ὦ τάλαιναν μητέρες. τέκνων πέλας. 
OH. ἥκιστ᾽, ᾿Ἴδραστε, τοῦτο πρόσφορον λέγεις. 

44]. πῶς; τὰς τεκούσας οὐ χρεὼν ψαῦσαι τέχνων; 

OH.  óAowv ἰδοῦσαι τούσδ᾽ ἂν ἠλλοιωμένους. 

44. πικρὰ γὰρ ὄψις αἷμα κὠτειλαὶ νεκρῶν. 945 

OH. τί δῆτα λύπην ταῖσδε προσϑεῖναι ϑέλεις: 

44. νικᾷς. μένειν χρὴ τλημόνως᾽ λέγει γὰρ εὖ 

Θησεύς" ὅταν δὲ τούσδε προσθῶμεν πυρί, 
ὀστᾶ προσάξεσϑ᾽. ὦ ταλαίπωροι βροτῶν. 
τί κτᾶσϑε λόγχας καὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνους 950 

τίϑεσϑε; παύσασϑ', ἀλλὰ λήξαντες πόνων 
ἄστη φυλάσσεϑ᾽ ἥσυχοι us0' ἡσύχων. 

σμικρὸν τὸ χρῆμα τοῦ βίου" τοῦτον δὲ χρὴ 
ὡς ῥᾶστα καὶ μὴ σὺν πόνοις διεχπερᾶν. 

ΧΟ. οὐκέτ᾽ εὔτεκνος. οὐκέτ᾽ εὔ- stroph. 955 
πάις, οὐδ᾽ εὐλογίας μέτε- 

στίν μοι κουροτόκοις ἐν ᾿Ζργείαις" 

οὐδ᾽  "4orsuue λοχία 

προσφϑέγξαιτ᾽ ἂν τὰς ἀτέχνους. 

δυσαίων δ᾽ ὁ βίος, 960 
πλαγχτὰ δ᾽ ὡσεί τις νεφέλα 

πνευμάτων ὑπὸ δυσχίμων ἀΐίδσω. 

c ^ , δ ^ , . 

ἑπτὰ ματερὲς ἑπτὰ κού- antistr. 
2 [2 3 δ ΄ 

ρους ἐγεινάμεϑ' αἱ ταλαί- 

πῶροι κἈλεινοτάτους ἐν ᾿4ργείοις" 965 
καὶ νῦν ἄπαις ἄτεκνος 

944 OH. om. P, add. p, Adrasti notam habet L | ὄλλοιντ᾽ Lp, 
ὄλλοιτ᾽ P, λυποῖντ᾽ Kirchhoff 945 sq. notas om. L P, add. Hermann 
945 πικρὰ γὰρ ὄψις] Reiske, πικραὶ γὰρ ὄψεις LP | αἷμα κὠτειλαὶ 
νεκρῶν] Toup, καὶ ἅμα ut videtur L, κἄμα P, τῷ τέλει νεκρῶ LP, 
χ᾽ ἅμα τῶ τέλει νεκρῶ l, y' ἁμάτω πέλει, νεκρῶ p 947 AZ. om. 
L P, add. p 949 βροτοὶ p 951 τίϑεσϑ᾽ ἀἁπαύστους:. Stadtmueller, 
fort. τίϑεσθϑε:; μὴ δῆτ᾽ (μὴ τοῦτ᾽ Kayser) 952 ἄστυ LP, ἄστη ἰ et 
superscripto πόλεις 965 οὐκ (mut. in οὐκέτ᾽) εὔτεχνος 7 986 s- 
λογίας] scripsi, εὐτυχίας ΤΡ 957 μέτεστι LP, μέτεστιν. p 
960 δυσέων P, corr. p | «iov δὲ δυσαίων Fritzsche 962 δυσχίμων] 
Hermann, δυσχείμων LP 963 μρές LP, μὰ super u ser. p 
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γηράσκω δυστανοτάτως, 
3/50 ἐν , 

οὔτ ἐν φϑιμενοισιν 

οὔτ᾽ ἐν ζωοῖσιν ἀριϑμουμένη. 
χωρὶς δή τινα τῶνδ᾽ ἔχουσα μοῖραν. 970 

ὑπολελειμμένα μοι δάκρυα" 

μέλεα παιδὸς ἐν οἴκοις 

κεῖται μνήματα πένϑιμοι 
κουραὶ κοὐ στέφανοι κόμας 
λοιβαί τε νεκύων φϑιμένων 975 

ἀοιδαί 9' ἃς χρυσοκόμας 
᾿Ἵπόλλων οὐκ ἐνδέχεται" 

γόοισιν δ᾽ ὀρϑρευομένα 

δάκρυσι νοτερὸν ἀεὶ πέπλων 

πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 

καὶ μὴν ϑαλάμας τάσδ᾽ ἐσορῶ δὴ 980 

Καπανέως ἤδη τύμβον 9' ἱερὸν 
ιελάϑρων τ᾽ ἐκτὸς 
Θησέως ἀναϑήματα νεκροῖς. 

κλεινήν v' ἄλοχον τοῦ καπφϑιμένου 
τοῦδε κεραυνῷ πέλας Εὐάδνην. 985 
ἣν Igug ἄναξ παῖδα φυτεύει. 

τί ποτ᾽ αἰϑερίαν ἕστηκε πέτραν, 
ἣ τῶνδε δόμων ὑπερακρίζει. 

τήνδ᾽ ἐμβαίνουσα κέλευϑον;:; 

967 δυστηνοτάτως] Reiske (δυσταν- Elmsley), δυστηνότατος LP 
968 φϑιμένοισιν LP, τοῖς φϑιμένοισιν 1l, τοῖς φϑιμένοις p 9609 ζῶσιν 
p | fort. οὔτ᾽ ἐν ζωοῖς κρινομένα (κρινομένη Reiske, κρινομένα Dindorf) 
vel οὐ ξωοῖς ἐγκρινομένα | κλῃζομένη Erfurdt 970 ἴσχουσα p 
971 ὑπολελυμένα P, v mut. in & p 912 μέλεα] Hermann, usse L, 
μελέα P 914 xov] Hartung, καὶ LP 915. τ post 971 transponit 
Hartung 975 om. L P, servavit Plut. de E apud Delphos 21 p. 394 B 
εἰκότως οὖν Εὐριπίδης simsv: λοιβαὶ νεκύων φϑιμένων ἀοιδαὶ Gg ὁ yov- 
σοκόμας ᾿ἡπόλλων οὐκ ἐνδέχεται. Post Aowfei add. τε Hermann 
976 ἀοιδαί 0" ἃς] Markland, ἀοιδαὶ τὰς LP — 9Y7 yóoww] Hermann, 
γόοισι LP 918 νοτρὸν LP 979 τέγξω LP, τάξω 1l 980 τάσδ᾽ 
ἐσορῶμεν (deleto à») Blomfield, fort. πάρα τάσδ᾽ ἐσορᾶν 982 fort. 
μελάϑρων ἐχτὸς Θησέως τ΄. Cfr. 938 983 ϑησέος [ 984 χαπφϑι- 
u£vov| Elmsleium secutus Blomfield, καταφϑιμένου LP 985 εὐάδην 
P, eorr. p 
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ETAANH. 

ví φέγγος, τίν᾽ αἴγλαν stroph. 990 

ἐδίφρευε τόϑ'᾽ ἅλιος 
σελάνα τε κατ᾽ αἰϑέρα 
λαμπάδ᾽ ἵν’ ὠκυϑόαι νύμφαι 
ἱππεύουσα δι᾿ ὕρφνας. 

iie] eo Qt &víx' αἰνογάμων γάμων 
€ DM , "»Ά 

τῶν ἐμῶν πόλις 4pyovc 

ἀοιδαῖς εὐδαιμονίαν 
2 , M , ἐπύργωσε καὶ γαμέτα 
χαλκεοτευχοῦς Καπανέως. 
πρός σ᾽ ἔβαν δοομὰς ἐξ ἐμῶν 1000 
οἴκων ἐκβακχχευσαμένα., 
πυρᾶς φῶς τάφον τὲ 

ματεύουσα τὸν αὐτόν, 

ἐς “Ἧιδαν καταλύσουσ᾽ ἔμμοχϑον 
βίοτον αἰῶνός τε πόνους" 1005 

ἥδιστος γάρ τοι ϑάνατος 

συνϑνήσκειν ϑνήσκουσι φίλοις, 
εἰ δαίμων τάδε κραίνοι. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὁρᾷς τήνδ᾽ ἧς ἐφέστηκας πέλας 
πυράν. δρυὸς ϑησαυρόν, £v0' ἔνεστι σὸς 1010 

πόσις δαμασϑεὶς λαμπάσιν κεραυνίοις. 

ET. ὁρῶ δὴ τελευτάν. antistr. 
GE Δ) rt , , 

ἵν éGr«xc' τύχα δὲ μοι 

9901 ἐδίφρευε τόϑ'᾽ ἅλιος] Matthiae (ἐδιφρεύετό γ᾽ ἅλιος Canter), 
ἐδιφρεύετο τάλας LI 99256. fort. αἰϑέρος ἀκτῖν᾽ ὠκυϑόαν πτυχὰς 
993 ἱππεύουσα) Hartung, ἱππεύουσι. LP | ὄρφνας]} Hermann, ὀρφναίας 
LP 995 &viw αἰνογάμων)] M. Haupt, ἁνίκα LL, ἡνίκα P 997 ἀοιδαῖς] 
Musgrave, ἀοιδὰς LP | εὐδαιμονίαν) Kirchhoff, εὐδαιμονίας LP 
999 yeAxsorsvyovc] Hermann, χαλκεοτευχοῦς τε LP 1000 πρός « 
ἔβαν] Hermann, προσέβαν LP 1002 πυρᾶς] Bothe, πυρὸς LP | φῶς] 
Hermann, φῶς καϑέξουσα ΠΡ 1008 ματεύουσα)] Hermann (ματεύσουσα 
Markland), βατεύσουσα LP, βατεύουσα p 1004 ἀΐδαν LP 
1006 ἄδιστος Dindorf 1008 εἴ δαίμων L, εὐδαίμων ᾿ τάδε δὴ p 
1009 ἐφέστηκα P, corr. p | πέλας] Canter, πύλας LP, πύλης p 
1010 δρυὸς} Wieseler, διὸς L.P| ϑησαυρὸς P, ϑησαυρὸν p | £v9^ ἔνεστι] 
Canter, ἔνϑ'᾽᾽ ἐστί L P, ἔνϑέν ἐστὶ lp 1011 λαμπᾶσι DP, λαμπάσιν p | 
κεραυνίαις Dindorf 1013 ἵν᾽] Reiske, ἣν LP 
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ξυνάπτει ποδὸς ἅλματι. 

εὐκλείας χάριν ἔνϑεν ὃρ- 1015 

μάσω τᾶἄσδ᾽ ἀπὸ πέτρας 
πηδήσασα πυρᾶς ἔσω. 

σῶμά τ᾽ αἴϑοπι φλογμῷ 
πόσει συμμίξασα φίλον. 1020 

χρῶτα χρωτὶ πέλας ϑεμένα, 

Φερσεφονείας ϑαλάμους, 

σὲ τὸν ϑανόντ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ 
προδοῦσα ψυχᾷ κατὰ γᾶς. 

ἴτω φῶς γάμοι τε 1025 

εἴϑε τινὲς εὐναὶ 

δικαίων ὑμεναίων ἐν ἴΖργει 

φανῶσι τέχνοισιν. ὃ σὸς δ᾽ 

εὐναῖος γαμέτας 

συντηχϑεὶς αὔραις ἀδόλοις 
γενναίας ψυχᾶς ἀλόχῳ. 1080 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς σὸς πατὴρ βαίνει πέλας 

γεραιὸς Ἶφις ἐς νεωτέρους λόγους. 

οὺς οὐ κατειδὼς πρόσϑεν ἀλγήσει κλύων. 

IOIx. 

ὦ δυστάλαιναι, δυστάλας δ᾽ ἐγὼ γέρων. 
e A , 2e 4 2t E ἥκω διπλοῦν πένϑημ᾽ ὁδμαιμόνων ἔχων. 1035 

τὸν uiv ϑανόντα παῖδα Καδμείων δορὶ 
᾿Ετέοκλον ἐς γῆν πατρίδα ναυσϑλώσων νεκρόν. 

ξητῶν τ᾿ ἐμὴν παῖδ᾽. ἣ δόμων ἐξώπιος 
βέβηκε πηδήσασα Καπανέως δάμαρ. 

1014 ἅλματι] Hermann, ἀλλὰ τῆς LP 101 χάρισιν Ρ 1011 πυρᾶς] 
Bothe, πυρὸς LP 1019 σῶμ᾽ ἐν Burges (σῶμά τ΄ £v Markland) 
1020 fort. φίλ᾽ 1021 πέλας χρῶτα χρῷ ϑεμένα Hartung 1022 περ- 
σεφονείας p| ϑαλάμους) Hermann, ἤξω ϑαλάμους LP 1028 ϑανόντα 
LP, ϑανόντ᾽ lp 1023 sq. fort. οὔποτ᾽ οὐδὲ ϑανόντ᾽ ἐμᾶς ἐκδοῦσα 
ψυχᾶς γαμέταν 102 v 1}, τε»  1026sqq. corrupti 1080 φυχὰς 
LP | ψυχὰς γενναίας p 1033 suspectus 1034 δυστάλαιναι) Mark- 
land, δυστάλαινα LP 1035 πένϑημ᾽ διιαιμόνων} Kirchhoff (πένϑημα 
δαιμόνων L. Dindorf), πένϑεμον δαιμόνων L P, πένϑος γε δαιμόνων p 
1036 τὸ uiv Hermann | δορὶ] in marg. adscr. yo. χϑον p 1051 γῆν] 
Hermann, τὴν LP 1038 τ᾽] δ᾽ Reiske 1039 βέβηκε] λέληϑε 
Wilamowitz 
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ϑανεῖν ἐρῶσα σὺν πόσει. χρόνον uiv oov 1040 
τὸν πρόσϑ᾽ ἐφρουρεῖτ ἐν Óóuow ἐπεὶ δ᾽ ἐγὼ 

φυλακὰς ἀνῆκα τοῖς παρεστῶσιν κακοῖς. 

βέβηκεν. ἀλλὰ τῇδέ νιν δοξάζομεν 

μάλιστ᾽ ἂν εἶναι φράζετ᾽ εἰ κατείδετε. 
ET. τί τάσδ᾽ ἐρωτᾷς; ἥδ᾽ ἐγὼ πέτρας ἔπι 1045 

ὕρνις τίς ὡσεὶ Καπανέως ὑπὲρ πυρᾶς 
δύστηνον αἰώρημα κουφίζω. πάτερ. 

Id. τέκνον. τίς αὔρα; τίς στόλος; τίνος χάριν 

δόμων ὑπεκβᾶσ᾽ ἦλϑες ἐς τήνδε χϑόνα; 
ET. ὀργὴν λάβοις ἂν τῶν ἐμῶν βουλευμάτων 1050 

κλύων" ἀκοῦσαι δ᾽ οὔ cs βούλομαι. πάτερ. 

IO. τί δ᾽; οὐ δίκαιον πατέρα τὸν σὸν εἰδέναι; 

ET. κριτὴς ἂν εἴης οὐ σοφός γνώμης ἐμῆς. 

IO. σκευῇ δὲ τῇδε τοῦ χάριν κοσμεῖς δέμας; 

ET. ϑέλει τι καινὸν οὗτος ὁ στολμός, πάτερ. 1055 
Id. ὡς οὐκ ἐπ᾽ ἀνδρὶ πένϑιμος πρέπεις ὁρᾶν. 
ET. ἐς γάρ τι πρᾶγμα νεοχμὸν ἐσκευάσμεϑα. 

IO. κἄπειτα τύμβου καὶ πυρᾶς φαίνῃ πέλας: 

ET. ἐνταῦϑα γὰρ δὴ καλλίνικος ἔρχομαι. 

ΙΦ. νικῶσα νίκην τίνα; μαϑεῖν χρήζω σδέϑεν. 1060 

ET. πάδας γυναῖκας ἃς δέδορκεν ἥλιος. 

IO. ἔργοις ᾿ϑάνας ἢ φρενῶν εὐβουλίᾳ; 
ET. ἀρετῇ" πόσει γὰρ συνϑανοῦσα κείσομαι. 

IO. τί φής; τί τοῦτ᾽ αἴνιγμα σημαίνεις σαϑρόν: 

ET. ἄσσω ϑανόντος Καπανέως τήνδ᾽ ἐς πυρᾶν. 1065 

IO. à ϑύγατερ, οὐ μὴ μῦϑον ἐς πολλοὺς ἐρεῖς; 

ET. τοῦτ᾽ αὐτὸ χρήζω. πάντας ᾿Ζ“ργείους μαϑεῖν. 

IO. ἀλλ᾽ οὐδέ τοί σοι πείϑομαι δρώσῃ τάδε. 

1044 εἶναι] fort. ἐλϑεῖν | κατείδετε)] Elmsley, κατοίδατε LP 
1045 i0^ P, ἥδ᾽ p 1046 ὄριν et oct P, corr. p 1049 δόμων apogr. 
Paris, δόμον L, δόμον γ᾽ |lP | ὑπεκβᾶσ᾽] Kirchhoff, ὑπερβᾶσ LP | 
τήνδε χϑόνα] fort. ταύτην πλάκα | 1050 ὀργὴν] Reiske, ὁρμὴν LP 
1054 σκοσμεῖς P 1055 καινὸν] Porson, xAswóv LP | στολμός] Mark- 
land, στόλος LP 1056 πένϑιμος πρέπεις] Markland (πρέπεις iam 
heiske), πενϑίμω πρέπει ο᾽ LP 1058 τύμβου καὶ πυρᾶς] Markland, 
τύμβῳ καὶ πυρᾷ LP 1064 σημαίνει Markland 1065 ἀΐσσω LP, 
συνίξζησις superscr. 1p 1066 ἐς] Porson, ἐπὶ LP 1068 πείϑομαι] 

seripsi, πείσομαι LP 
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ET. ὅὕμοιον᾽ οὐ γὰρ μὴ κίχῃς μ᾽ ἑλὼν χερί. 

καὶ δὴ παρεῖται σῶμα, σοὶ μὲν οὐ φίλως. 1070 
ἡμῖν δὲ xci τῷ Gvuzvgovuévo πόσει. 

ΧΟ. ἰώ, γύναι, δεινὸν ἔργον ἐξειργάσω. 

IO. ἀπωλόμην δύστηνος. Aoysíov κόραι. 

XO. ὃ ἔ, σχέτλια τάδε παϑών, 

τὸ πάντολμον ἔργον ὄψει τάλας. 1075 

IO. οὐκ ἄν τιν᾽ εὕροιτ᾽ ἄλλον ἀϑλιώτερον. 
ΧΟ. ἰὼ τάλας" 

μετέλαχες τύχας Οἰδιπόδα. γέρον, 
μέρος καὶ σὺ καὶ πόλις ἐμὰ τλάμων. 

Id. οἴμοι" τί δὴ βροτοῖσιν οὐκ ἔστιν τόδε. 1080 

νέους δὶς εἶναι καὶ γέροντας αὖ πάλιν; 

ἀλλ᾽ ἐν δόμοις μὲν ἤν τι μὴ καλῶς ἔχῃ. 
γνώμαισιν ὑστέραισιν ἐξορϑούμεϑα, 

αἰῶνα δ᾽ οὐκ ἔξεστιν. εἰ δ᾽ ἦμεν νέοι 
δὶς καὶ γέροντες, εἴ τις ἐξημάρτανε, 1085 

διπλοῦ βίου λαχόντες ἐξωρϑούμεϑ᾽ ἄν. 

ἐγὼ γὰρ ἄλλους εἰσορῶν τεκνουμένους 

παίδων ἐραστὴς ἦ πόϑῳ τ᾽ ἀπωλλύμην. 
εἰ δ᾽ [ἐς τόδ᾽ ἦλϑον) κἀξεπειράϑην [τέκνων] 

οἷον στέρεσϑαι πατέρα γίγνεται τέκνων. 1090 

οὐκ ἄν ποτ᾽ ἐς τόδ᾽ ἦλθον εἰς ὃ νῦν xaxóv: 
ὕστις φυτεύσας καὶ νεανίαν τεκὼν 

ἄριστον, εἶτα τοῦδε νῦν στερίσχομαι. 

εἶεν" τί δὴ χρὴ τὸν ταλαίπωρόν μὲ δρᾶν; 
στείχειν πρὸς οἴκους; κἄτ᾽ ἐρημίαν ἴδὼ 1095 

πολλὴν μελάϑρων ἀπορίαν τ᾽ ἐμῷ βίῳ; 
ἢ πρὸς μέλαϑρα τοῦδε Καπανέως μόλω; 

1070 πυροῦται Burges, καϑεῖται Marklandum secutus Herwerden | 
φίλως] Herwerden, φίλον LP — 1076 ἀϑλιώτατον L P, ἀϑλιώτερον p 
1077 XO. om. P, add. p 1078 μετέλλαχες LL 1079 καὶ πόλις] 
Hermann, πόλις LP 1082 δόμοις] νόμοις Nauck 1085 ἐξημάρ- 
τανὲν p 1086 τυχύντες Nauck, fort. διπλοῦν βίον λαχόντες | ἐξορ- 
ϑούμεϑ᾽ P 1088 παίδων τ P | ἦν LP 1089 εἰ δ᾽ αὐτὸς ἤδη 
Nauck, sí δ΄ εὖ τόδ᾽ ἤδη M. Haupt | κἀξεπειράϑην πάρος Elmsley 
1090 γίνεται LP 1092 sq. fort. ὅστις φυτεύσας .. | .. καὶ νεανίαν 
τεκὼν | ἄριστον εἶτα τοῖνδε (τῶνδε Bothe) νῦν στερίσκομαι 1094 χρὴν 
p 1096 πολλὴν] Reiske, πολλῶν LP 1097 ἦ ΤΡ, ὴ » 
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ἥδιστα πρίν ys Ó$9', ὅτ᾽ ἦν παῖς ἥδε μοι. 
, 5 , 127») ? e ᾽ 3 ^ / 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστιν. ἥ y ἐμὴν γενειάδα 

προσήγετ᾽ αἰεὶ στόματι καὶ κάρα τόδε 1100 

κατεῖχε χειρί" πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον 
, , 3 , M / γέροντι ϑυγατρός" ἀρσένων δὲ μείζονες 

ψυχαί, γλυκεῖαι δ᾽ ἧσσον ἐς ϑωπεύματα. 
οὐχ ὡς τάχιστα δῆτά μ᾽ ἄξετ᾽ ἐς δόμους 
σκότῳ vs δώσετ᾽ ; ἔνϑ᾽ ἀσιτίαις ἐμὸν 1105 

δέμας γεραιὸν συντακεὶς ἀποφϑερῶ. 
τί μ᾽ ὠφελήσει παιδὸς ὀστέων ϑιγεῖν; 
ὦ δυσπάλαιστον γῆρας, ὡς μισῶ σ᾽ ἔχων. 

μισῶ δ᾽ ὅσοι χρήξουσιν ἐκτείνειν βίον. 
βοωτοῖσι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι 1110 

παρεκτρέποντες ὀχετὸν ὥστε μὴ ϑανεῖν" 
κι - 2 δὰ 3 , , 

οὺς χρῆν. ἐπειδὴ μηδὲν ὠφέλουν πόλιν, 

ϑανόντας ἔρρειν κἀκποδὼν εἶναι νέοις. 

ΧΟ. ἰώ, τάδε δὴ παίδων φϑιμένων 

ὀστᾶ φέρεται. λάβετ᾽, ἀμφίπολοι, 1115 

γραίας ἀμενοῦς. οὐ γὰρ ἔνεστιν 

ῥώμη παίδων ὑπὸ πένϑους" 

πολλοῦ τε χρόνου ζώσης μῆκος 

καταλειβομένης v' ἄλγεσι πολλοῖς. 
τί γὰρ ἂν μεῖζον τοῦδ᾽ ἔτι ϑνητοῖς 1120 

1098 059" ὅτ᾽] Canter, δήποτ᾽ 1 Ῥ] ἥδ᾽ ἐμοί P, corr. p. 1100 ἀεὶ 
LP, αἰεὶ lp 1101 χειρί LP, sed si in ras. scr. ὦ, χερσί Canter | 
χερσίν: οὐδὲν ἥδιον πατρί Burney, πατρὶ δ᾽ οὐδὲν ἥδιον πέλει, Her- 
mann 1104 ἐς δόμους} fort. ἐκ τόπων 1105 vs] Markland, δὲ 

LP 1107 fort. ante 1104 loeum habet. Versum delebat olim 
Nauck 1108 δυσπάλαιστον P, sed x ex τ corr. p 1110 βρωτοῖσι. 
καὶ ποτοῖσι καὶ μαγεύμασι Plut. cons. ad Apoll. 15 p. 110 C, νώτοισι 
καὶ στρώμναισι καὶ μαντεύμασιν LP, σίτοισι καὶ ποτοῖσι καὶ μαγ- 
γανεύμασι. M. Antonin. VIL Ὁ 1112 ἐπειδὴ] Elmsley eum Marklando, 
ἐπειδὰν LP | πόλιν LP, yo. πάλιν superser. | | ὠφελῶσι γῆν Plut., 
fort. ὠφέλουν τινά vel μηδέν᾽ ὠφέλουν βροτῶν 1118 ἔρρει P, corr. p 
1114 XO. om. LP, λείπει πρόσωπον in marg. scr. L, HM. add. p | 
φϑιμένων] Fix, καὶ δὴ φϑιμένων LI 1110 φέρεται) Scaliger, φέρετε 
LP 1116 ἀιτμενοῦς LL, ἀσμένους P | ἔνεστι 1, P, ἔνεστιν »ᾳΡ 1118 τε] 
Reiske, δὴ LP, δὲ 0| ζώσης μῆκος] scripsi, ζώσης (ζώσας I) μέτα δὴ L, 
σώξεις μέτα δή P — 1119 καταλειβομένης] Dindorf, καταλειβομένας LP, 
fort. χκατατηκομένης 1120 ϑνητοῖς} Dindorf, ϑνατοῖς LP 
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πάϑος ἐξεύροις 

ἢ τέκνα ϑανόντ᾽ ἐσιδέσϑαι; 

ΠΑΙ͂ΔΕΣ. 

φέρω φέρω. stroph. 

τάλαινα μᾶτερ, ἐκ πυρᾶς πατρὸς μέλη. 

βάρος μὲν οὐκ ἀβριϑὲς ἀλγέων ὕπο, 1125 

ἐν δ᾽ ὀλίγῳ τἀμὰ πάντα συνϑείς. 
XO. ἰὼ ἰώ, 

παῖ, δάκρυα φέρεις φίλᾳ 

ματρὶ τῶν ὀλωλότων, 

σποδοῦ τὲ πλῆϑος ὀλίγον ἀντὶ σωμάτων 1130 

εὐδοκίμων δήποτ᾽ ἐν Μυκήναις; 

1414. παπαῖ παπαῖ" antistr. 

ἐγὼ δ᾽ ἔρημος ἀϑλίου πατρὺς τάλας 
ἔρημον οἶκον ὀρφανεύσομαι λαβών. 

οὐ πατρὸς ἐν χερσὶ τοῦ τεκόντος. 

XO. ἰὼ ἴω: 

ποῦ δὲ πόνος ἐμῶν τόκων, 1135 
ποῦ λοχευμάτων χάρις 

τροφαί τε μαστῶν ἄυπνά τ᾿ ὀμμάτων τέλη 
καὶ φίλιαι προσβολαὶ προσώπων; 

Π414. βεβᾶσιν, οὐκέτ᾽ ἔστι κἀμοὶ πατήρ. stroph. 

1129 ἐπιδέσϑαι Nauck 1123 personae notam om. LP, ζήτει 
πρόσωπον superscr. /, παῖς add. p in spatio vacuo 1124 πυρᾶς] 
scripsi cum Marklando, πυρὸς LP 1125 ὕπο] Fix cum Marklando, 

ὕπερ LP 1127 muy. ante chori notam scripsit p 1128 παῖ] 
heiske, πᾶ L P φέρεις δάκρυα L P, δάκρυα φέρεις p | φίλαι L P, φίλα p | 
post φίλαι add. cij | 1129 μητρὶ |l. Inde à v. 1132 personarum 
notas om. LL P, nisi quod 1132, 1135 ante ἰὼ, 1139, 1148, 1157, 1161, 

1163 lineolas, 1145 ante εἰ γὰρ notam Adrasti praefixit L, lineolae 
minio pictae 1135 ante ἰὼ, ante 1157 et 1169 in P, notam παῖς 1132 
ante ἐγώ, 1139, 1148, hemichori notam 1135 ante ἰώ, Euadnae notam 
1143, 1153, 1161, Iphis notam 1145 ante εἰ γὰρ, 1159, 1163 prae- 
scripsit p, ex strophicae responsionis ratione singula disposuit post 
Tyrwhittum, Musgravium, alios Kirchhoff 1132 παπαῖ παπαῖ] Mus- 
grave, ἄπαις ἄπαις LP 1188 λαβών] λαχών Kirchhoff 1135 τόχων] 
commemorat Elmsley, τέκνων LP 1136 ποῦ Aoysvucror| Musgrave. 
πολυχευμάτων LP, ποῦ νυχευμάτων lp 1137 μαστῶν] Markland, 
uog LP 1158 fort. φίλιοι 1139 ἔστι κἀμοὶ πατήρ] scripsi, εἰσί uot 
πὲρ L P, super πὲρ scr. παῖδες |l, πὲρ in uio mutavit et post uto add. 
τέκνα p 
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psB&cw: αἰϑὴρ ἔχει νιν ἤδη, 1140 

πυρὸς τετακότα σποδῷ" 

ποτανὸς δ᾽ ἤνυσεν τὸν "Aiav. 

ΧΟ. πάτερ, μῶν σοῦ κλύεις τέκνου γόους; 
ὧρ᾽ ἀσπιδοῦχος ἔτι ποτ᾽ ἀντιτίσεται 

^ , 3 * , , 

σὸν φόνον; εἰ γὰρ γένοιτο, τέκνον. 1145 

Il1ALA. ἔτ᾽ ἂν $9500 ϑέλοντος ἔλθοι δίκα antistr. 
LJ x ^N , , er 

πατρῷος" οὔπω κακὸν τόδ᾽ εὕδει. 
e 5 ΟΥ , 

ἅλις γόων, ἅλις δύας. 

ἅλις δ᾽ ἀλγέων ἐμοὶ πάρεστι. 

ΧΟ. ἔτ᾽ ᾿ἡ“σωποῦ σε δέξεται γάνος 1150 
χαλκέοις ἐν ὕπλοις Ζαναϊδῶν στρατηλάταν, 

τοῦ φϑιμένου πατρὸς ἐχδικαστάν. 

IIALA. ἔτ᾽ εἰσορᾶν 66, πάτερ. ἐπ᾿ ὀμμάτων δοκῶ, stroph. 

XO. φίλον φίλημα παρὰ γένυν τιϑέντα σόν. 

IIALA. λόγων δὲ παρακέλευμα σῶν 1155 

ἀέρι φερόμενον οἴχεται. 

XO. δύστονα δ᾽ ἄχη ματρί τ᾽ ἔλιπεν 
σέ τ᾽ οὔποτ᾽ ἄλγη πατρῷα λείψει. 

114114. ἔχω τοσόνδε βάρος ὅσον μ᾽ ἀπώλεθδε. antistr. 

XO. φέρ᾽. ἀμφὶ μαστὸν ὑποβάλω σποδὸν «τέκνου». 1160 

IIALA. ἔκλαυσα τόδε κλύων ἔποο 

στυγνότατον" ἔϑιγέ μου φρενῶν. 

1141 πυρᾶς Markland | τετακότα] scripsi, τετακότας LP 1145 πο- 
τανὸς δ᾽ ἤνυσεν] scripsi, ποτανοὶ δ᾽ ἤνυσαν LP | ἀΐδαν LP 1148 μῶν] 
Nauck, σὺ μὲν LP σοῦ... τέκνου] Heimsoeth, σῶν (τῶν σῶν lp).. 
τέκνων LP | λόγους P 1144 ἀντιτίσεται] Kirchhoff (ἀντιτίσομαι 
Canter) ἀντιτάσσομαι LP 1146 ἔτ᾽ ἂν] Musgrave, ὕταν LP ἔλϑοι 
μοι lp 1148 ἅλις γόων] Dobree, o? αἱ γόων LP | ó$«g| Nauck, 
τύχας LP 1149 δ᾽ om. LP, add. Porson | ἐμοὶ] Hermann, μοι 
LP. 1150 ἔτ᾽ "4eozov| Elmsley (&o' £69^ ὅτ᾽ ᾿ἀσωποῦ Tyrwhitt), 
στασωποῦ LP | σὲ] Kirchhoff, us LP 1151 χαλκέοις ἐν] Markland, 
χαλκέοις LL, χαλκαίοις P, χαλκέοισιν lp | χαλκέοις ὕπλοισι Elmsley | 
στρατηλάταν] Heath, στρατηλατῶν LP, στρατηλατᾶν | 11529 £xài- 
χκαστᾶν LP, ἐκδικατὰν p 1155 παρακέλευμα)] ed. Aldina, παρα- 
κέλευσμα ΠΡ 1157 δύστονα δ᾽ ἄχη ματρί τ᾽ ἔλιπεν] Heimsoeth 
(ἔλιπεν iam Tyrwhitt) δυεῖν (δυοῖν lp) δ᾽ ἄχη ματέρι τ᾽ ἔλιπες LP 
1158 λείψη p 1159 ἀπώλεσεν p 1160 φέρε L | τέκνου om. LP, 
add. Hermann | τέκνων σποδόν F. V. Fritzsche 
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XO. ὦ τέκνον. ἔβας" οὐκέτι φίλον 

φίλας ἄγαλμ᾽ ὄὕψομαί σε ματρός. 

ΘΗΣΕΥΣ. 

"Ἄδραστε καὶ γυναῖκες ᾿Δ“ργεῖαι γένος. 1165 
ὁρᾶτε παῖδας τούσδ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν 

πατέρων ἀρίστων σώμαϑ'᾽ ὧν ἀνειλόμην" 
τούτοις ἐγώ σφε καὶ πόλις δωρούμεϑα. 

ὑμᾶς δὲ τῶνδε χρὴ χάριν μεμνημένους 

σῴξειν, ὁρῶντας ὧν ἐκύρσατ᾽ ἐξ ἐμοῦ, 1170 
παισὶν δ᾽ ὑπειπεῖν τούσδε τοὺς αὐτοὺς λόγους. 

τιμᾶν πόλιν τήνδ᾽, ἐκ τέκνων ἀεὶ τέκνοις 
μνήμην παραγγέλλοντας ὧν ἐκύρσατε. 
Ζεὺς δὲ ξυνίστωρ οἵ τ᾽ ἐν οὐρανῷ ϑεοὶ 
οἵων ὑφ᾽ ἡμῶν στείχετ᾽ ἠξιωμένοι. 1175 

AA. Θησεῦ, ξύνισμεν πάνϑ' ὅσ᾽ Aoysíxv χϑόνα 

δέδρακας ἐσϑλὰ δεομένην εὐεργετῶν, 

χάριν τ᾽ ἄγηρων ἕξομεν" γενναῖα γὰρ 

παϑόντες ὑμᾶς ἀντιδρᾶν ὀφείλομεν. 

ΘΗ. τί δῆτ᾽ ξϑ᾽ ὑμῖν ἄλλ᾽ ὑπουργῆσαί us χρή; 1180 

AZ. χαῖρ᾽ ἄξιος γὰρ καὶ σὺ καὶ πόλις σέϑεν. 

ΘΗ. ἔσται τάδ᾽ ἀλλὰ καὶ σὺ τῶν αὐτῶν τύχοις. 

ΑΘΗΝΑ. 

ἄκουε, Θησεῦ, τῆσδ᾽ ᾿4ϑηναίας λόγους. 

ἃ χρή 6s δρᾶσαι. δρῶντα δ᾽ ὠφελεῖν πόλιν. 
μὴ δῷς τάδ᾽ ὀστᾶ τοῖσδ᾽ ἐς "Aoysíav χϑόνα 1185 
παισὶν χομίζειν ῥαδίως οὕτω μεϑείς, 
3 ? 5 M - », M , , 
ἀλλ ἀντὶ τῶν σῶν καὶ πόλεως μοχϑημάτων 

M ^o? er , p? 3 , ' 

πρῶτον λάβ ὅρκον. τόνδε δ᾽ ὀμνύναι χρεὼν 

1163 οὐχέτι P, sed τὸ in ras. scr. p 1164 φίλας] Musgrave, 
φίλος LP, φίλον p | es (sie scr. ut facile σῆς legas) μητρός L, σῆς 
μητρός P 1167 σώμαϑ'᾽] fort. λείψαν᾽ 1168 σφε] Ehmsley, σὲ 
LP 1171 παισὶν] Reiske, πᾶσιν 1, ῬῚ δ᾽] Nauck, 9" LP | ὑπειπεῖν] 
Reiske, ὑπεῖπον LP 1176 ἀργείων P 1178 ἀγήρω y p 
1180 δῆθ᾽ £9'| Elmsley, δήποθ LP 1181 χὴ πόλις Markland 
1182 ἔστω Lenting 1188 τῆσδ᾽] Markland, τούσδ᾽ LP 1184 πόλιν] 
Reiske, τάδε LP 1186 οὕτως LP, οὕτω p 1188 ante λαβ᾽ duae 
literae erasae (δὲ ut vid.) in P 

Euripides, Supplices. 4 
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᾿Μδραστον᾽ οὗτος κύριος, τύραννος ὦν, 

πάσης ὑπὲρ γῆς ΖΙαναϊδῶν ὁρκωμοτεῖν. 1190 

ὁ δ᾽ ὕρχος ἔσται, μήποτ᾽ "Aoysíove χϑόνα 
ἐς τήνδ᾽ ἐποίσειν πολέμιον παντευχίαν 

ἄλλων τ᾽ ἰόντων ἐμποδὼν ϑήσειν δόρυ. 
ἣν δ᾽ ὅρκον ἐκλιπόντες ἔλθωσιν πόλιν, 

χακῶς ὀλέσϑαι πρόστρεπ᾽ ᾿Δργείων χϑόνα. 119ὅ 
ἐν ᾧ δὲ τέμνειν σφάγια χρή σ᾽, ἄκουέ μου. 

ἔστιν τρίπους σοι χαλκύπους ἔσω δόμων, 

ὃν ᾿Ιλίου ποτ᾽ ἐξαναστήσας βάϑρα 
σπουδὴν ἐπ᾿ ἄλλην Ἡρακλῆς δρμώμενος 

στῆσαί σ᾽ ἐφεῖτο πρυτανικὴν πρὺς ἐσχάραν. 1200 

ἐν τῶδε λαιμοὺς τρεῖς τριῶν μήλων τεμὼν 

ἔγγραψον ὅρκους τρίποδος ἐν κοίλῳ κύτει, 

κἄπειτα σῴζειν ϑεῶ δὸς ὦ 4ελφῶν μέλει, 
μνημεῖά ὃ᾽ ὅρκων μαρτύρημά 9' ᾿Ελλάδι. 

ἢ δ᾽ ἂν διοίξῃς σφάγια καὶ τρώσῃς φόνον 1205 

ὀξύστομον μάχαιραν ἐς γαίας μυχοὺς 

χρύψον παρ᾽ αὐτὰς ἑπτὰ πυρκαιὰς νεκρῶν" 

φόβον γὰρ αὐτοῖς, ἤν ποτ᾽ ἔλθωσιν πόλιν, 
δειχϑεῖσα ϑήσει καὶ κακὸν νόστον πάλιν. 

δράσας δὲ ταῦτα πέμπε γῆς ἔξω νεκρούς. 1210 
, , e , - , , e , , 

τεμένη Ó , tv αὐτῶν σώμαϑ'᾽ ἡγνίσϑη πυρί, 

μέϑες παρ᾽ αὐτὴν τρίοδον ᾿Ισϑμίαν ϑεῶ" 
σοὶ μὲν τάδ᾽ εἶπον" παισὶ Ó  Aoysíov λέγω" 
πορϑήσεϑ᾽ ἡβήσαντες ᾿Ισμηνοῦ πόλιν. 

1189 οὗτος τύραννος L et sine dubio etiam P, οὗτος circulis in- 

clusum in £L, erasum in P 1190 ὁρκωμοτῶν LP, óoxouorsiv p 
1191 ἔσται] ἔστω apogr. Parisinum 1194 ὅρκων P, corr. p 
1194 sq. fort. ἔλϑωσιν o οὐ "Aoysiov πόλιν, siquidem πόλιν quondam 
super χϑόνα scriptum fuit, ἔλϑωσίν ποτε Wilamowitz 1196 σφάγια 
χρή σ᾽] Elmsley, χρὴ σφαγιά σ᾽ LP 1191 ἔστι LP 1198 ἡλίου P, 
ἰλίου» 1200 σ᾽] Reiske, γ᾽ LP | πρυτανικὴν] scripsi, πυϑικὴν LP | 
πρὸς] παρ᾽ Lenting 1202 ἔγραψεν P, corr. p 1204 ucorvonucd^ 
ἑλλάδι P 1205 διοίξῃς} δαΐξῃς F. Gu. Schmidt | τρώσῃς] ῥέξῃς Din- 
dorf 1206 fort. ἐν... μυχοῖς γαῖαν P, corr. p 1207 ἑπτὰ] fort. 
πέντε 1208 πόλιν] fort. χϑόνα 1211 ἡγνίσϑη} Heath, ἁγνισϑῆ 
LP 1212 ᾿Ισϑμίαν ϑεῶ) Tyrwhitt, ἰσϑμίας ϑεοῦ LP 1218 εἶπον] 
αὐδῶ Nauck. (Cfr. Phoen. 778 | fort. ᾿ἀργείοις 1214 πορϑήσαϑ' L P, 
πορϑήσεϑ᾽ p 
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πατέρων ϑανόντων ἐκδικάζοντες φόνον, 1215 

σύ v ἀντὶ πατρός, Αἰγιαλεῦ, στρατηλάτης 

νέος καταστάς. παῖς τ᾿ ἀπ᾿ Αἰτωλῶν μολὼν 
Tvóéos, ὃν ὠνόμαζε Ζ]ιομήδη πατήρ. 

ἀλλὰ φϑάνειν χρὴ συσκιάξοντας γένυν 

ἢ χαλκοπληϑῆ zaveióov ὁρμᾶν στρατὸν 1220 

ἑπτάστομον πύργωμα Καδμείων ἔπι᾽ 
πικροὶ γὰρ αὐτοῖς ἥξετ᾽ ἐχτεϑραμμένοι 

σκύμνοι λεόντων, πόλεος ἐκπορϑήτορες. 

κοὐκ ἔστιν ἄλλως" ᾿Επίγονοι δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδα 

κληϑέντες ὠδὰς ὑστέροισι ϑήσετε" 12: 

, 

nz σι 

τοῖον στράτευμα σὺν ϑεῷῶῷ πορεύσετε. 

ΘΗ. δέσποιν, ᾿4ϑάνα, πείσομαι λόγοισι σοῖς" 
MJ , 5 3 ^ [4 ^ ? , c σὺ γάρ μ᾽’ &vogUoig, ὥστε μὴ ᾿ξαμαρτάνειν 

M , 3 , er , F ΄ , 

καὶ τόνδ᾽ ἐν ὅρκοις ζεύξομαι" μόνον σύ μὲ 

ἐς ὀρϑὸν ἵστη σοῦ γὰρ εὐμενοῦς πόλει 1230 

οὔσης τὸ λοιπὸν ἀσφαλῶς οἰκήσομεν. 

ΧΟ. στείχωμεν. "40ou69', ὕρκια δῶμεν 
τῷδ᾽ ἀνδρὶ πόλει v'* ἄξια δ᾽ ἡμῖν 

προμεμοχϑήκασι σέβεσϑαι. 

1216 αἰγιαλῶ P, corr. p 1218 “τομήδη} Elmsley, διομήδην 
LP 1919 ἀλλὰ] scripsi, ἀλλ᾽ οὐ LP | g9cévav| Brodeau, φϑονεῖν 
ΠΡ 1220 ἢ] (vel zoiv) scripsi, καὶ LP 1221 ἑπτάστομον) Heath, 
ἑπτάστολον LP 1222 ἐχτεϑαμμένοι. P, corr. p 1923 πόλεως LP, 
πόλεος p 1924 ᾿Επίγονοι] Brodeau, ἔχγονοι LP 1228 delet 
A. Schmidt. Cfr. 1230 19232 ὕκια P, corr. manus recentissima 
1233 super δ᾽ scr. γὰρ p. SBubscriptionem om. £P, εὐριπίδου ἱχέτιδες 
subser. / 

De glossa ἀναδρομαί ex hac fabula sumpta vide supra ad v. 689 

4* 



APPENDIX 
coniecturas minus probabiles continens. 

Argumenti verba o? μητέρες... ἀριστέων delet. Wilamowitz 
V. 1 ᾿Βλευσίνης Elmsley 2 «t .. πρόσπολοι ϑεαῖν Markland | 

πρόσπολοι) fort. πρόσχωροι vel προσχώρους ϑεᾶς (vel ϑεο) — 8 £c τάσδε 
.. βλέψασ᾽ | ex his efficit aliqua in superioribus deesse Reiske 

19 τέχνων] zoóuov Camper 17 ϑέλουσιν αἵδε πατρώᾳ 90» 
Kayser 17 sq. ϑέλουσαι τῶνδε μητέρες... εἴργουσιν οἱ Kirchhotf, 9ὲ- 
λούσας τῶνδε μητέρας... εἴργουσιν οἱ Nauck, ϑελουσῶν (ποϑουσῶν prae- 
ferebam) τῶνδε μητέρων .. εἴργουσιν οἱ Wilamowitz 

20 χώρας ἐμῆς Musgrave, χρείας ὁμοῦ Hartung, χρείαν τ᾽ ἴσην 
Wesener, χρείας μιᾶς Stahl 22 χεῖται) κλαίει Reisig, δεῖται Erfurdt, 
ἵχται Hermann | etiam. τό τ᾽ Ἄργος vel τό τ᾿ ἔχϑος Markland 

30 πρῶτ᾽ ἐφαίνετο Valckenaer 32 ἀδέσμου Markland 36 σέ- 
βουσά 9" Lenting 38 ἢ τὸ τούτων λυγρὸν ἐξελᾷ y9ovóc Beck | ἢ γόον 

τὸν λυπρὸν F. Gu. Schmidt | ἐξέλῃ σϑένος Musgrave, ἐξέλῃ χρέος Har- 
tung 39 λύσῃ, νεκροὺς Heimsoeth, λύσῃ, φϑιτοὺς F. Gu. Schmidt 

40 τἄργα γὰρ τάδ᾽ ἀρσένων, deleto v. 41, F. Gu. Schmidt 41 οἴτι- 
veg σοφοί Dobree 42. 10 quattuor (quinque Kolster) matribus, 71— 86 
choro ancillarum distribuit Hermann (11—78 choro ancillarum, 79 sqq. 
choro matrum dat Kolster) 44 sq. (πίπτουσα τὸ σῶμα xouiGróv ἀνύ- 
σαι Kolster) 45 (ἄνα πτώματα λῦσαι Beck), ἀνὰ λείψανα λῦσαι Kirch- 
hoff 45 sq. ἀνά μοι στίχα λῦσαι φϑιμένων νεάκων (vel τεϑμὰ λῦσαι 

νεχύων) Musgrave 
50 χαταμύγματα Valekenaer | χειρῶν] χηρῶν heiske 53 χώματ᾽ 

ἀγάλασα κυρῶ Herwerden | γαίας] χεύας olim Nauck ὅτ sq. ϑὲς ἐμοὶ 
σὰς διανοίας, μετάϑες Musgrave 58 ὕσσον]) οἷσιν Blomfield 

60 δὲ σὸν ὦ olim Nauck 02 ϑαλερῶν σώματα, γάϊνον βάρος 
Musgrave, ϑαλερῶν σῶμα ταλαίνας ἄταφον Elhnsley, ϑαλερὸν σῶμα τα- 
λαίνας ἀτάφων Nauck, ϑαλερὰ πτώματ᾽ ἐλεινῶν ἀτάφων olim coniciebam, 
ϑαλερῶν σώματ᾽ ἀλαίνοντ᾽ ἀτάφων H. Cron 63 ὁσίας οὖν ὑπ᾽ ἀνάγ- 
χας σὲ Jacobs, ὁσίως οὖν ὑπ᾽ ἀνάγκας τε Herwerden 09 τὸν £óv 

παῖδα Bothe 
11 54. ἔρχεται" γόον γόων (γόῳ Burney) διάδοχον ἀχοῦσι Musgrave 

13 sqq. ἴτω ξυνωδὸς γόοις, ἴτω ξυναλγῶν κακοῖς χορὸς Hartung — 74 ξυν- 
αλγήμονες O. Ribbeck, ξυναλγεῖς δύαις Heimsoeth, ξυναχεῖτέ μοι Schenkl 

(4 sq. ἴτ᾽ ὦ ξυνάλγεινον ἐς χορὸν Madvig Τῦ sq. διὰ παρῇδος ὄνυχα 
τίϑετε φόνιον, αἱματοῦτε χρύα τε λευκόν Hartung | ὄνυχι et χρῶτα φόνιον 
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Heimsoeth 11 χρῶτα φοίνιον Hermann 18 τὰ χὰρ φϑιτῶν οἷός 
ἐστι κόσμος Schenkl | κόσμος] κῆδος Hartung — 79 sqq. aut χάρις γόνων 
aut ὄπαυστος ἀεὶ λόγων requirit. Markland 

80 πολύπονον Camper | ἁλιβρόχου Hermann 82 ἀεὶ ῥόων F. Gu. 
Schmidt 84 ἐπίμονον Markland, ἐπίτονον Musgrave — 85 πρὺς γόους 
Camper | ἔφυ Heimsoeth | interiectionem ὃ Z metrico deberi putat Kirch- 
hoff 87 etiam τίνας γόους Dobree, γόον τίνων Nauck, τόνον γύων 

O. Ribbeck, δοῦπον γόων Wilamowitz 
91 ἔχει Reiske 92 λόγων] γόων F. Gu. Schmidt 93 χαϑημέ- 

νην Nauck 99 ἐμὸν δ᾽ O. Ribbeck 

100 γραῖαι γυναῖκες .. μητέρες, τέκνον Vitelli | τέκνων] πάρα Her- 
werden, νεκρῶν Marchant 107 vexoór] réxvov Markland, ταγῶν 

Camper 109 ὅδ᾽ ἀλλὰ Hermann, ὃ δ᾽ ἀλλὰ Hartung 

112 περᾷς.. ἰών Markland (,non male, nisi quod περανεῖς potius 

scribere debebat* Dindorf) 
120 ἐξαιτῶν πάλιν Elmsley, ἐξαιτῶν μέτα Kaibel, ἐξαιτῶν λαβεῖν 

Marchant, ἐξαιτούμενος Herwerden 122 οἱ κρέοντες Camper, οἱ «oot- 

νοντὲς F. Gu. Schmidt 134 φέρειν] φρονεῖν F. Gu. Schmidt. — 125 μετ- 
;jA9sc Paley 126 ϑέλω Lenting 197 κομπεῖ Milton 

131 ὄχλους Jacobs 188 τίσι (τοῖς) δ᾽ Markland 186 Τυδεῖ yc] 
Τυδὴν olim Dindorf 138 ὑπῆλϑε] ἐπῆλϑε Hartung, ἔπεισε Nauck, 
ὑπῇϑε Palmer, ἐπῇρε vel ἔσηνε vel ἔϑελγε Herwerden 

144 Πολυνείκης τ᾽ ἄναξ Kayser, Πολυνείκους σϑένει Schenkl 
146 γε] σφε Markland 148 χϑονός] χυτόν Camper 149 ὅδ᾽ Οἰδί- 
που δὲ (vel ὁ δ᾽ Οἰδίπου γε) τίνι Lenting 

151 τὴν ἑκούσιον Hartung. Inter 151 et 152 lacunam duorum ver- 
suum statuit Kirchhoff 154 ἦλϑον δικάζων ταῦτα xr Blomfield | 
ταῦτ᾽ ἐχδικήσων Markland, ταῦτά ys (vel ταῦτ᾽ οὖν) δικάζων  Lenting, 
ταῦτ᾽ ἦν. δικάζων δ᾽ vel potius τούτῳ δικάζων Dobree, ταῦϑ'᾽ οἱ δικά- 
ζων Bothe 158 τί πλεῖον Porson | τί; πέρα γ᾽, ὃς ἦλϑον Camper 

161 εὐτυχίαν γ᾽ Valckenaer | ἤσχησας Musgrave | εὐψυχίαν σπεύ- 
σαντα. versum Adrasto continuans, Jacobs 162 Theseo continuat 
Valekenaer, choro tribuit Camper, delet Dindorf | δῆτα πολλοὺς Porson, 
δὴ σὲ πολλούς τ᾽ Hartung 100 ἄϑλιος ἀνὴρ Cobet πολιὸς ἀνὴρ τύ- 
ραννος ἰσοδαίμων πάρος Porson, πολιὸς ἀνὴρ εὐδαιμονέστατος πάρος 
Heimsoeth 167 μ᾽ εἴκειν ἐμαῖς Lenting 

111 sq. ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ᾽ν ξένῃ πόδα ϑεῖσαι Kirchhoff, αὗται 
δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ᾽ν ξένῃ πόδα ϑεῖναι Heimsoeth, ϑεῖναι δ᾽ ἔτλησαν 
ἔξοροι ξένῃ πόδα ἐν γῇ olim coniciebam, ϑεῖναι δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι ξέ- 
vov πόδα πάτρας (vel πόλεως vel χϑονός) H. Cron, ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν 
δεῦρο κἄξορον πόδα ϑεῖναι Herwerden, ἐλϑεῖν δ᾽ ἔτλησαν ἔξοροι {πολι- 
σμάτων κἂν τῇδε χώρᾳ Παλλάδος) ξένον πόδα ϑεῖναι Oeri 114 νε- 
xooic διδῶσιν Gebhardt | νεκροὺς δράσωσιν ὧν αὐτὰς ἐχρῆν Heimsoeth | 
ὧν αὐτὰς ἐχρῆν Markland, οὗ γ᾽ αὐτὰς ἐχρῆν Fix, οὺς αὐτὰς ἐχρῆν, 
deleto v. 175, olim coniciebam 176—183 suspectos habet Bremi, 
176—192 secludit Dindorf 176 σοφὸν πένητά γ᾽ εἰσορᾶν Camper 
118 αὐτὸς χρημάτων ἔχῃ μέρος Hartung | χρησίμων Musgrave | ἕλῃ Her- 
mann, ἔχει Camper 

Ante 180 lacunam olim statuebat Matthiaeum seeutus Kirchhoff 
180 544. τόν 9^ ὑμνοποιὸν — ὦϑλον ἣν τεϑῇ — μέλη... πόάσχῃς .. δύ- 
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ναι ἂν Camper 182 ἀσώμενος Musgrave 187 μὲν ἀκμὴς (vel ng) 
Reiske, μὲν ἤϑη Faehse | μὲν ἡμῖν καταπεποίκιλται. Bothe 189 τέρ- 
πειν zov Martung 

190 νεανιῶν Markland 196 χκἄλλοισιι Schliack, fort. πολλοῖσι | 
ἄλλοισι δή ποτ᾽ ἦν Markland 

204 sq. γλῶσσαν λόγων δούς, τὴν τροφήν τ᾽ ἀπ᾽ οὐρανοῦ (ceteris 
deletis) A. Schmidt 205—10 delet O. Ribbeck 205 καρποῦ γη- 
τραφῇ (γητρεφῆ Hermann) κἀπ᾽ Markland | τῇ τροφῇ] τοῖς φυτοῖς 
Schenkl 206 τἄγκυ᾽ og Burges | τραφῇ Musgrave 206 sq. αἷς 
τρέφει ἄρδει τε Hermann. Verba og .. νηδύν delebat olim Nauck 
207 ἄρδῃ τ᾽ ἄνυδρον Markland 208 πρόβλημά τ᾽ Valckenaer | πρό- 
βλημα καίϑον᾽ ἐξαμύνασϑαι ϑεόν helske 

212 χαὶ] τάδε vel ἢ Kirchhoff 214sq. ϑεοῦ.. τοιαύτην delet 
Mekler 217 δ᾽] v Lenting | ἐν χεροῖν Canter 219 οὐ σοφῆς 
Markland 

221 ὡς λώντων ϑεῶν Scaliger, ὡς δόντων ϑεῶν commemorat Mark- 
land, ὡς χρώντων ϑεῶν Musgrave, ὡς ξὺν τῷ ϑεῷ loup, ὡς ἐώντων 
Ὡεῶν Porson, ὡς σώζων τὰ ϑεῶν Jacobs, ὡς ϑέντων ϑεῶν Schenkl 

222—928 post 245 collocat, lacunam inter 245 et hos versus statuens, 
Wilamowitz 222 δῶμα] γ᾽ αἷμα Burges, σπέρμα Herwerden 223 οὐχὶ 
σώματα Nauck, οὐδὲ σώματα Headlam 225.0: ] τ᾽ Markland | εὐδαι- 
μονοῦντα δ᾽ εὐπότμους F. Gu. Schmidt 228 οὐ συννοσοῦντα helske, 
τὸν συμπονοῦντα Camper (mallem τὸν συμπλέοντα). 

230 τ΄ ἐρωτῶν ϑέσφατ᾽ Jacobs | ψεγόντων ϑέσφατ᾽ εἶτ᾽ ἠτίμασας 
Holzner 231 βίᾳ παρελϑὼν ϑεῶν Beck, ὕβρει παρελϑὼν Q:ove Her- 

werden, fort. βίᾳ τ᾽ ἐπελϑὼν ϑεῶν 232 οἵτινές τι μώμενοι Herwer- 

den 239 μεγάλοι σϑένει τε F. Gu. Schmidt, μεγασϑενεῖς τε Stadt- 
mueller 

241 δεινῷ Holzner, δύσνοι Stadtmueller. Versum delet Wilamo- 
witz 242 sig τούς τ᾽ ἔχοντας Kirchhoff | ἀφιέναι Musgrave — 242sq. fort. 
xÉvtQ .. κακὰ λύσσης, πονηροῖς προστάταις φηλούμενοι 248 γλώσσης 
Kirchhoff | φυσούμενοι Reiske 244 σώζει πάτραν Wilamowitz 

247 ἐμοὺς κεδνὸν λέγων: 5 "M Schmidt 948 [9 οὐ μὴ γὰρ Heath, 
(9^: o9 δὴ γὰρ Markland, * οὐδ᾽ zi μὴ Musgrave. Post 248 lacunam 
olim statuebat Dindorf ic αὐτὸς] αἰδὼς Fix, αἰσχρὸν Marchant 
αὐτός, πιέζειν τὴν τύχην ἔμ᾽ ἀξίου Musgrave, αὐτός, πιέζειν τὴν τύχην 
ἡμᾶς (ὑμῶν Hartung) τί δεῖ Hermann, αὐτός, πιέζειν δεῖ τύχην, ἡμᾶς 
δ᾽ ἐᾶν Heimsoeth | αὐτὸς στενάζειν F. Gu. Schmidt, αὐτὸς τριάξειν Ra 
dermacher | ἡμῶν δίχα Holzner. Ante vel post αὐτὸς aliqua excidisse 
putat Dindorf 

250 ἥμαρτον Elmsley | ἥμαρτες" ἐν νέοισί τ᾽ Camper | £v νόοισι δ᾽ 
S. Petit, ἐννοίαισι, δ᾽ Musgrave, ἐν ἐννοίαισιν (οὐ ἥμαρτ᾽) Bothe, ἐν νό- 
σοισι δ᾽ Hartung 202 ἄναξ, σ᾽ (vel in v. 253 σ᾽ ἐμῶν) Markland, ἄναξ, 
σ᾽ etiam Musgrave, qui versum Adrasto adiungit et in proximo v. ἑλό- 
μενοί σ᾽ scribit. Post 253 transponit versum Scaliger 207 roig ἴσοις 

Scaliger 258 στείχετ᾽ ἐκ Mülberg 259 φυγάδος οὗ καταστροφή 
O. Ribbeck 

260 delet Herwerden. Post 262 ex sententia Canteri supplet 7 617 
δὲ μήτηρ Πιτϑέως ἔφυ τέκνον Barnes 204 κεχτημένοι Reiske 200 ὧν 
ἐχρὴν σέϑεν Nauck, malim ὧν χρήζουσί cov 208 πόλις rs Lenting 
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211— 85 tribus matribus distribuit Hermann, duabus Geppert, quat- 
tuor Kolster 272 χεῖρε Lenting 2173 τέχνων δμαϑέντων Elmsley | 
& μελέα Markland 274 ὑπὸ Καδμείοις τείχεσσιν olim Nauck | Καὸ- 
μείοις συναπώλεσα (velé£vemoàiss«) Bothe — 25 πέμπετε κλίνετε Reiske, 
πέμπετ᾽ ἐκτείνετε Musgrave, πέμπετε κρούετε Jacobs, πέμπετε κραίνετε 
Bothe, πέμπετ᾽ ὀτρύνετε Wieseler 210 τάλαιναν χερὸς γεραιᾶς Her- 
mann 211 Ἑλλάδος Hartung, Ἄργει Herwerden 278 sqq. ἄντομαι 
ἄντομαι, ἀμφιπίτνουσα τὸ σὸν γόνυ xol χέρα | δειλαία, οἴκτισαι, οἴλτισαι 
ἀμφὶ τέκνων μ᾽ ἱκέτιν τάφου | & (y Musgrave) τιν᾽ ἀλάταν κτξ. olim 
Dindorf (de τάφου addendo cogitavit etiam. Elmsley) 219 δειλᾶν 
Elmsley, δειλά Kolster | καὶ χέρα καὶ γένυν Hartung. Etiam γόνυ, 
χειρὸς ἑλοῦσα coniciebam 

280 μ᾽ ἱκέτιν σάν, δειλαίαν γραῦν Hartung | ἤ τιν᾽ ἀλάταν] οἷά 
τιν᾽ ἄϑλιον Paley, νῆστιν ἀλάταν O. Ribbeck 288 fort. ἐν ἁλικίας ἀλκᾷ 

296 αἰσχρόν γ᾽ ἃ λέξαι. χρήστ᾽ ἐπικρύπτειν φίλοις Wesener 298 de- 
let Nauck 

302 σκοπεῖν) σέβειν Ch. Baier 302 sq. ἀτιμάσας | (rjv vov παρ- 
οὖσαν ἱκεσίαν», τἄλλ᾽ εὖ φρονῶν Gebhardt 303 aut corruptum aut 
ab Euripide alienum ducit Nauck, qui olim ro?9^ £v μόνον γὰρ ἐσφά- 
λης coniciebat. Hune versum unum superesse ex multis post 302 nunc 
perditis putat Ὁ. Ribbeck, qui 304—19 transponit post 325 | τἄλλ᾽ εὖ 
φρονῶν γὰρ £v μόνῳ τούτῳ ᾿σφάλης Marchant 806 τόλμην παρεῖναι 

. ἥσυχος Valekenaer 306 νῦν δ᾽ οὐχὶ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει: 
Hermann, νῦν δ᾽ ἀλλὰ σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει Matthiae, νῦν δ᾽ 
ἴσϑι σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν φέρειν Bothe, νῦν δ᾽ αὐτὸ σοί τε καὶ πόλει 
τιμὴν φέρει Hartung, νῦν οὐδὲ σοί τι τοῦτο τὴν τιμὴν φοβεῖ O. Goram, 
νῦν δ᾽, ἴσϑι, σοί τε τοῦτο τίμιον πρέπει Nauck, νῦν δ᾽, οἶδα, σοί τε 
τοῦτο τὴν τιμὴν φέρει Herwerden, νυνὶ δὲ σοί τε τοῦτο δρᾶν αὔξει κλέος 
Heimsoeth, νῦν δ᾽ ἀλλὰ σοί τὲ τοῦτο δρᾶν τιμὴν φέρει Wilamowitz, νῦν 
δ᾽ ἔστι σοί τε τοῦτο τὴν τιμὴν ἔχον (vel τοῦτο τιμιώτατον) olim conicie- 
bam | πρὸς τιμὴν φέρει Reiske, τὴν τιμὴν ἀρεῖ Musgrave, δὴ τιμὴν 
φέρει Fix 

310 ἐς τῶνδ᾽ ἀνάγκην Blomfield 812 παῦσον Faehse 9514 ἀν- 
ανδρίας ἐρῶν Kayser 317 ὀτλήσας Lenting 318 ὃν δ᾽ Kayser 
319 χρῆν σ᾽ Markland 

320 δράσῃς} πράξῃς Ε΄. Gu. Schmidt 321 ἀβούλως Hermann 
322 γοργὸν εἴς σ᾽ Beck, yóoy' ὁρῶσ᾽ Marchant | γοργὸν ὡς πόνον βλέπει 
Reiske 

332 sq. ὦ φιλτάτη, σοὶ τῷδέ v^ .. τριπλοῦν vel ὦ φιλτάτη παῖ vel 
ὦ φιλτάτη τοι Markland 8380 χἀπέφην᾽ ἐμὴν Markland — 337 ταὔῦϑ' 
Lenting 

340 ἐξηνεγκάμην Blomfield 342 πόνοις olim Nauck 344 ἡ 
τοχὰς σὺ Musgrave 345 μάτην κελεύεις R. Prinz 347 πείσας Elms- 

ley 348 ἦ δὴ τόδ᾽ Beck, καὶ δὴ τόδ᾽ Wilamowitz | κοὐχὶ] μὴ οὐχὶ 
Markland, γ᾽ οὐχὶ Musgrave 

350 δ᾽] γ᾽ Lenting 352 sq. οὐ γὰρ... εἰς μοναρχίαν olim Kirch- 
: 

hoff, καὶ γὰρ .. εἰς αὐταρχίαν Ὁ. Hense | καὶ γὰρ καταστὰς αὐτὸς εἰς 
μοναρχίαν ἠλευϑέρωσα Marchant. Hos versus delet Schenkl — 357 ἄξω 
Heimsoeth 358 ἐξαιτουμένους olim. coniciebam. 

361 fort. συνάψας. Cfr. ad Alc. 482 363sq. delet. Beck 
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367 fort. πὰρ ϑεοῖς 367 sq. καὶ μέγ᾽ ἀνὰ Πελάσγιον αἰνέτ᾽ Ἄργος 
Jacobs, καὶ μεγάλ᾽ ἀλχτήρια τοῖς Πελασγοῖς O.hibbeck 368 καὶ] γᾶ 
Markland | καὶ τὸ] κἀπὶ Schumacher 

311 γᾶν δὲ φίλαν (φίλαν referebatur quondam ex L) τὰν ᾿Ινάχου 
Heath 313 καλόν γ᾽ Kirchhoff 315 sq. κρανεῖ mov ὧρα᾽ φίλια 
Moio' ἑμοί Musgrave 316 vsus? Musgrave 377 (ἄμυνε ὃματοῖς 
Musgrave) 

380 νέμεις, τόν τ᾽ ἀεὶ δυστυχῆ (ct 316 τέκνοισιν) Hermann, νέμεις, 
τόν τε δυστυχῆ Dindorf, νέμουσ᾽ ἀεὶ δυστυχῆ Kirchhoff | νέμεις, δυστυχῆ 
v ἀεὶ πάντα Nauck, νέμεις" ἀεὶ δυστυχῆ πάντα Wilamowitz 381 56. τέχνην 
ἀεὶ σὺ τήνδ᾽ ἔχων, ὑπηρέτης .. διαφέρειν Camper 384 σεμνὸν Her- 
mann 385 ponit post 386, ubi scribit ἀξίους τυχεῖν, Camper — 386 σοὶ 
γείτον᾽ olim Nauck | ἀξίαν Musgrave, ἀξίων Beck, ἄξιος Madvig. Ver- 
sum delet Cobet 386 sq. ἀξίαν τυχεῖν φιλίαν τε ϑέσϑαι πᾶς v 
λεώς Lenting 387 delet Wilamowitz 

390 ἀσπιδηφόρων Markland 393 χοινῇ δ᾽ ἑκοῦσα Ὁ. Goram 
393 sq. delebat olim Nauck 396 o? σάφ᾽ οἶδ᾽ ἔτι Reiske, o? σάφ᾽ 
οἶδα γὰρ Martung, εὖ σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι Paley. Verba οὐ σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι 
explendi versus eausa addita esse cum verba poetae excidissent, pu- 
tabat olim Dindorf ^ 396 sqq. οὐ σάφ᾽ oià' ὅτι μολὼν ὑπαντᾷ .. (jov- 
λεύμασιν xijové: ἐπίσχες... πόνου Hermann 397 fort. ἣν ἀπαλλάξῃ 
σ᾽ ὁδοῦ. 898 μολών 9" Markland | ὑπαντὰξ Elmsley. "Versum post 
395 collocat Scaliger, ante 397 (οὐ σάφ᾽ οἷδ᾽ ὅτι μολὼν ὑπαντᾷ) Her- 
mann, item, scribens μολὼν δ᾽ ὑπαντᾷ wv£ O. Ribbeck 

401 sq. ἑπτάστομον πόλισμ᾽ Markland 402 ἀδελφῇ χειρὶ IloÀv- 
νείκους 9" ὁμοῦ Camper 408 πλεῖον Ehmsley ἀλλὰ κἀσϑενεῖ λαχεῖν 
ἴσον vel potius ἀλλὰ καὶ πένησι τῷδ᾽ ἴσον (vel potius πένησι, τοὔνδικον) 
F. Gu. Schmidt πένης ἄρχει ᾽ν ico. Marchant | ἔχει κρίσιν Kayser, etiam 
ἔλαχεν ἴσον Herwerden. Versum delet Wilamowitz 

411 οὐχ ὕλων F.Gu.Schmidt. Ante 414 quaedam intereidisse su- 
spicatur Nauck 417 διορϑρεύων λόγοις Lenting, διευϑύνων λόγους 
Hartung, fort. διάδοχος ὧν λόγων | νόμους Markland 4175α. post 422 
collocat. Holzner 

421 εἰ καὶ πονοίη Musgrave [εἰκῇ λέγοι γ᾽ ἄν, κἀμαϑὴς Jacobs 
421 54. εἶ μὴ γένοιτο κἀμαϑὴς ἔργων ὕπο ψυχήν, δύναιτ᾽ ἂν Burges 
Post 422 loco interpolatorum versuum 423—5 lacunam indicat Wila- 
mowitz. 423—5 post 413 olim transferebat Kirchhoff 423 νοσῶδες, 
ταὐτὸ τοῖς Markland | τὸ δ᾽ αὖ νοσῶδες, ταὐτὸ τοῖς Hartung — 426—8 de- 

Ἰοὺ F. Schroeder 
482 καὶ τόδ᾽ οὐ μέτεστί σοι Toup, κοὺ πόλει κῦρός γ᾽ ἴσον F. Gu. 

Schmidt, καὶ τόδ᾽ οὐκ ἀνασχετὸν Holzner, xo? τόδ᾽ ἔστ᾽ ἴσον (νέμειν. 
Peppmueller. Post καὶ τόδ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστι versum deesse putat Reiske 
437 δ᾽] 9" Lenting 439 φέρειν; κρατεῖ Wilamowitz, φέρειν λέγων 
(vel ἐτῶν) F. Gu. Schmidt 

440 sq. 69" ὡς γῆν ϑέλων εὖ δρᾶν F. Gu. Schmidt 441 ἔστιν 
ἰσότερον Markland 443 ὑποφύσιν Musgrave, λύουσιν Lindau | πόνου 
συνεργοῖς ἥδεται νεανίαις F. Gu. Schmidt 444 τόδε] νέον Holzner 

444 sq. £y8góv .. ἀρίστους delet Nauck 445 καὶ τοὺς] νέους τ᾽ Mar- 
chant [ καὶ τοὺς ἀριστέων... ἡγῆται σϑένειν Vitellii | καί που νεανί κ᾽ 
olim coniciebam | οὖς τ᾽ ἂν Markland 445 sq. delet Schenkl 
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448 sq. στάχυς τίλας Palmer 449 τομαῖς ἀφαιρῇ Nauck, τὰ λῷστ᾽ 
ἀφαιρῇ Kayser, κλῶνάς v' ἀφαιρῇ R. Prinz 

450 βίον] βίαν Bothe — 451 πλείον᾽] λεῖον Reiske, zíov' Musgrave | 
βίον] βίαν Markland 4518qq. ὡς .. ἐχμοχϑῇς βίον... καλῶς τερπνὰς 
τυράννῳ σ᾽ ἡδονάς, ὅταν ϑέλῃ; δάχρυα δ᾽ ἑτοῖμα σοὔστι Munro 
452 καλάς Reiske, καλούς Musgrave, καλόν (vel χρεών) Nauck 4682 sq. 
παῖδά σ᾽ £v δόμοις .. ὅταν ϑέλῃ O. Goram 403 τερπνὰς τύραννος 
ἡδονὰς ὅταν ϑέλῃ Reiske | ἡδονάς, ὅταν τύχῃ Nauck, ἡδονὰς ὅταν τελῇ 
Wilamowitz 453 sq. ἡδονάς, αὑτῷ δ᾽ ἄχη δάκρυα Q' ἑτοιμάξοντα 
Kayser 454 etiam δὲ roig γονεῦσι Markland, δὲ τοῖς διδοῦσι Elms- 
ley, δὲ roig σώζουσι Blomfield, δ᾽ ἀτιμάζουσι Lindau, δὲ roig ϑρέψασι 
Hartung, δ΄ ἀτιμασϑεῖσι Stadtmueller, γ᾽ ἑτοιμάζουσι Kral, δὲ ποιμαί- 
νουσι, Giles ἔτι ] ἐγώ Hartung 

465 μὲν] γὰρ Markland. Versum delet A. Sehmidt 466 δ᾽ ἐναν- 
τία Heath, δὲ τἄμπαλιν Nauck, δὲ ϑάτερα Headlam 401 ἐγώ v 
Markland 469 εἰ δ᾽ ἔστι τῇδε Faehse, εἰ δ᾽ ἔστιν ἤδη Jacobs 

4τὸ ϑύσαντα σεμνὰ .. λυτήρια Marchant | σεμνὰ] δεσμὰ Kirchhoff 
4178 ἐν βραχεῖ λόγῳ Hartung, ἢ τραχὺν λόγον F. Gu. Schmidt 4τ ἐλπὶς 

" 

γὰρ ἕν Musgrave, ἐλπὶς γὰρ ἦν Lenting | ἐλπὶς γάρ ἐστ᾽ ἄπιστον Fix 

480 cvvéírgnp Reiske | ὑπερβολάς] fort. ὑπέρβια 484 sq. delet 
Gebhardt 485 δορικανὴς Nauck 4817 κατὰ τὰ χρηστὰ καὶ κακά 
Herwerden | καὶ καλά heiske 488 ὕσῳ δὲ Wilamowitz 

490 ποίμναις δὲ ϑαλεραῖς τέρπεται. κεὐπαιδίᾳ Reiske | morvoiot] qo- 
ναῖσι. Musgrave, πόνοισι Bothe, μοίραισι Camper, λύπαισι Fix, τόλμαισι 
F. Gu. Schmidt 492 ἀναιρόμεσϑα Paley 494 ἐχϑροὺς κατϑανόντας 
Bothe, ἀϑέους κατϑανόντας F. Gu. Schmidt 495 οὺς ὕβρεις ἀπώλε- 

σαν (vel οὺς ὕβρις γ᾽ ἀπώλεσεν) Markland, o?e ὕβρισμ᾽ ἀπώλεσεν Mus- 
grave, ove ὕβρις διώλεσεν Porson 496 οὐχοῦν ἔτ᾽ ὀρϑῶς heiske 
491 καπνοῦται ᾽κ χλιμάκων ὀρϑοστάότων Markland. Post 497 versum 
excidisse (relictis scilicet verbis ὀρϑοστάτων ἃς) putat Geel — 498 sq. de- 
let Gebhardt ^ Post 499 versum (,deturbatum Iovis irati manu'** ex- 
cecidisse putat Geel 

502 ἄλλως Markland 504 φρονεῖν σ᾽ Markland 506—10 inter 

493 et 494 mserit Wilamowitz 508 ταράξαι Elmsley 509 ἥσυχος 
δὲ (καὶ πόλιν καὶ ναῦν ἔσωσε χρώμενος) καιρῷ σοφῶς Hartung 

510 ὡς τοῦτο Kirchhoff. Ante 511 (aut post 512) quaedam exci- 
disse suspicatur Nauck 511 sq. Adrasto tribuit apogr. Parisinum. 

521 οὕτως] ὄντως Dobree 523 etiam ὃς οὔτε σὺν τοῖσδ᾽ Kirch- 

hoff, possis etiam ὃς οὔτι συλῶν 528 κἀπεπόνθετ᾽  Elmsley, καὶ πέ- 
πονϑὲεν Fix 529 sq. τεϑνᾶσιν ἐχϑροί, χὴ δίκη διοίχεται, ceteris de- 
letis, F. Gu. Schmidt 

530 αἰσχρῶς δὲ νεκρούς Madvig — 531—936 delet Nauck, 531 delet 
Wilamowitz relinquens 533 ἀπῆλϑε 532 ἕκαστος Markland | εἰς τὸ 
φῶς ὄμμ᾽ ἵκετο Burges 533 ἀπέλϑοι Fix 534 οὔτε γὰρ Mark- 
land 535 βίον] μικρόν Markland, βραχύ Camper, χϑόνα R. Prinz 
536 αὐτὸ γῆν λαβεῖν Lenting 537 δοκεῖς κακοῦν ἕν Ἄργος F. Gu. 
Schmidt  ϑάπτειν διδούς Herwerden 539 λαβεῖν olim Nauck 

540 τάφους cum Scaligero et ἔρξει Beck — 517 γνώμης Markland | 
σκαιόν γ᾽ ἀπαιόλημα (vel σκαιόν γέ τοι πλάνημα) τῆς γνώμης Herwer- 
den 548 δεδοικόσι Musgrave, δεδωκέναι Lindau 
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550 πάλαισμά γ᾽ Markland 551 οἱ δ᾽ οὐ δὴ βροτῶν Bothe 
556 μέτρια μετρίως φέρειν Jacobs | μὴ] μὲν Milton δδ1 πόλιν] ϑέμιν 
Herwerden 

566 βούλει σὺ κόψω Musgrave, βούλει σὺ χάμψω Camper | σοὶ δὴ 
συννάψω μῦϑον ἐν βραχεῖ ϑέλεις; F. Gu. Schmidt | ἐν βραχεῖ σκεϑρόν 
Herwerden 568 οὐκ ἄν ποτὲ νεχροὺς παῖδας F. Gu. Schmidt 

512 σοι] rov Lenting 513 χκαρτέρους ἄλλους Musgrave, καρτερῶν 
ἄλλους F. ὅτι. Schmidt | us καλοὺς Markland, ἄλλοις Blomfeld, κα- 

λῶς Hartung 574 ἔφυσε τιμωρὸν πατήρ Nauck 57 τοῖς γὰρ πο- 

γνοῦσι F. Gu. Schmidt | πονοῦσι πολλὰ πόλλ᾽ εὐδαίμονα Vitel — 578 λόγχη 
Aldina | ἐπὶ πόλει Musgrave, ἔμπαλιν olim coniciebam 

580 δέ γ᾽ Dobree 581 ὡς τεϑυμῶσϑαι sprevit Dindorf, proposuit 
Paley 582 ἀλλ᾽ ἀποφϑάρηϑιί μου Nauck 583 ὥσπερ Wilamowitz 
586 στόμα] (στόματ᾽ Bremi), στίχας Marchant, fort. γναϑμούς 
586 sq. κινεῖσθαι πολὺν ἀφρὸν Herwerden 587 Θηβαίαν χϑόνα Her- 
mann, invitus ut videtur 589 αὐτός ys Aldina 

590 post 592 traicit Reiske, delet Dobree 593 κλεινὸς ἀλκαίῳ 
δορί Camper 594 μοι] ror olim Nauck — 594—7 εἴη μόνον μοι τοὺς 
ϑεοὺς ἔχειν ὁμοῦ νίκην διδόντας" ἁρετὴ .. τὸν ϑεὸν ἀρήγοντ᾽ ἔχῃ F. Gu. 
Schmidt 595 sq. ἔχειν φίλους δίκην σέβοντας Holzner 596 ἀρετὴ 
δέ γ᾽ οὐδενός Kirchhoff | οὐδὲν τελεῖ Nauck, οὐδὲν λύει Heimsoeth 
598 sqq. Aethrae Adrasti notam substituit Tyrwhitt. Chorica singulis 
choreutis tribuunt Boeckh, Hermann, Kolster 598 χρήξοντ᾽] χραι- 
σμοῦντ᾽  Holzner 599 ὡς ἔμ᾽ Herwerden | ἥπατι δεῖμα φρέν ας ταράσ- 

osi repudiat Hermann, ἥπατι δεῖμα χολὴν ταράσσει. Camper, ἥπατι χλω- 
ρόν τι δεῖμα ϑράσσει Hartung | χλωρὸν δέος Wilamowitz | βράσσει, Reiske, 
ϑράσσει Markland 

601 στράτευμ᾽ € Παλλάδος olim Nauck 604 στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀν᾽ 

"Accor Reiske, στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀγάστονοι Jacobs, στερνοτυπέες ἐντόπων 
Lindau, στερνοτυπεῖς τ᾽ ἀνὰ κλόνον Orelli, στερνότυπες ἀνὰ πτόλιν Har- 
tung, τ΄ ἀνὰ τόπον στερνοτυπεῖς Westphal, (στέρνων τ᾽ &v' ᾿ἡσωπὸν 
Wilamowitz) | τόπον] πτόλιν Markland, κρότον Fix, χϑόνα Paley 
604 sq. μάχαις τε στερνοτυπέες ἀνάπαλιν Ἀτύποι O. Ribbeck | στερνοτυ- 
πέσιν ἀνὰ τόπον πάλιν φανήσονται τύποις Hermann 605 πάλιν e 
glossa repetit Kirchhoff ^— 606 τάλαινα, τίνα λόγον, γᾶν Hartung, τίν᾽ 
ἂν λόγον τάλαινα Nauck 606 sq. ὦ τάλαινα, τίν᾽ ἀλγέων .. αἰτίαν 
Bothe 608 ἀλλά τιν᾽ εὐτυχίᾳ λαμπρὸν ἄν τις αἶροι Hermann 
609 μοί τι ϑράσος Musgrave, μοι ϑράσος Camper, μοι ϑάρσος Hartung 

611 τίνας γὰρ ἄλλους Hartung 614 δίκα δίκαν ἐκκάλεσεν καὶ 
φόνος Fix | ἐξεκάλεσε, quod quondam ex P referebatur, Aldina, ἐξεκά- 

λεσσε Barnes, ἐξεκάλει Kirchhoff 616 νέμουσ᾽ Dindorf 
621 uóÀo olim coniciebam, μόλοις (et in v. 620 εἴ σε) Wilamowitz 

622 personae notam hie et 630 delet Wilamowitz ἴδοις ἂν φίλων 

ἴδοις ἂν τύχας Paley | àv τύχας] σῶν τύχας Hartung 623 0 τι mor 

αἶσα Musgrave, τί τί ποτ᾽ αἶσα; Kolster 626 ἀνακαλώμεϑ᾽ Herwer- 
den 627 φόβῳ Hermann 

630 γενοῦ δ᾽ εὐμενὴς πόλει ξύμμαχος Paley 636 οἱ ϑανόντες, 
ἑπτὰ δεσπόται λόχων Musgrave 

640 πυρπνόῳ vel πυρφόρῳ Nauck, πυρπολῶν Herwerden — 642 τά- 
£w| τεῦξιν Bothe 643 ᾿Αϑάνας Elmsley | etiam ᾿ϑηνῶν, . . ἀγγέλλοις 
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λέγων Reiske 644 πέπραγμεν Kirchhoff 645 etiam oíg Reiske 
647 τρύπαι᾽ ὃ κλεινὸς Reiske 

653 φύλων .. στρατεύματα Musgrave, φῦλα συμμάχον στρατοῦ τρία 
Kayser | συστημάτων Madvig 655 ὧν τις ἦν λόγος Reiske, ὡς ἰδεῖν, 
λόχους Heimsoeth. Post 655 aliquid (de Diaerlis) excidisse susplcatur 
Musgrave — 656 αὐτὸν δ᾽ Reiske — 658 παλαιοὺς Markland — 659 τρί- 
rov δὲ Musgrave | λαὺν δὲ παράλιον Jacobs | αὖϑις δὲ... δορί, post la- 
cunam v. 662 ponens, olim Wilamowitz | παράλων Kirchhoff | Παράλους 
ἑστολισμένους, post hunc v. transponens 662 sq., Kayser, Παράλων £6ro- 

λισμένους, v. 662 huc transferens, Wilamowitz [ἐστιχισμένον Reiske. 
Post 659 lacunam statuit Kral 

660 κρήνην παρ᾽ αὐτὴν δ᾽ Aosoe ἱππότην ὄχλον Martung | ἱππότην 
τ᾽ ὄχλον Musgrave 663 σεμνοῦ Markland 

672 ϑεῖναι Canter, τίνειν vel τῖσαι Musgrave καινῶν φόνων Reiske | 
φόβον Scaliger — 616 πέλας δὲ Heath | ἀλλήλων} ὁπλιτῶν vel ἀλχτήρων 
Musgrave, ἀσπιστῶν Jacobs 671 τάσιν δορός Musgrave 679 ἐς ἀλ- 

κὴν ἢ ᾽ς φυγὴν ὕποι τύχοι Merwerden | ἐς φεράσπιδας vel ἐς πρωτο- 
στάτας Musgrave, αὖ παραιβάταις Hartung, ὡς παραιβάτας Wilamowitz 

681 ἁρμάτων ὄχμον heiske, ἁρμάτων μόϑον Musgrave 689 καὶ 
τὰς Heimsoeth [τοὺς.. φορουμένους Heath | 5] ἄντυγας ἄνω Madvig 

690 ἱμᾷσιν] ἱκμᾶσιν Brodeau, μάστιγας Heimsoeth 694 εἴκοντα 
Valekenaer, νοσοῦντα olim Musgrave  ὑπείδεθ ὃν Markland, ὑπεῖδ᾽ 
ἤδη Kirchhoff — 695 τό γ᾽ ἐνθένδ᾽ Markland 697 sq. post 706 col- 
locat, x«l v. 699 in o? mutato, Markland, delebat olim Dindorf 
698 εὐϑὺ Matthiae 

102 ϑεῖν χἀντερείδειν Reiske. Post 702 lacunam (de clamoribus 
Atheniensium) statuit Wilamowitz 1702 sq. τοῖς δ᾽ ᾿Ερεχϑείδαις δορὶ 
λόχος γ᾽ Burges τ00 ἦν τ᾽ Lenting 1708 τὸ νικᾶν . Wakefield 
ἐκήδαινεν Musgrave, ἐθάρσυνεν Fritzsche, ἐχάρτυνεν olim Nauck 

713 τάρβος δ᾽ (et “Ἰαναϊδῶν) Bothe | Παραλίων Markland, Κεκρο- 
πιδῶν Elmsley | ϑάμβος δ᾽... Καδμείων στρατῷ Camper 111 κυνέας 
τε ϑρίζων Herwerden, κυνξας τ᾽ ἐρείκων Marchant  κἀπολωτίξων Barnes 

Post 727 lacunam statuit et 728 μισῶ δ᾽ scribit Herwerden 
198 εἴργει δ᾽ ὑβριστὴν Vitelli | ὃς] οὐ Musgrave, ὡς Bothe 129 εἴς 
τ᾽ Markland 

133 ἐλάσσους (et antea τὰς συμφορὰς) Markland 188 ἀστοί τε 
Elmsley | νέοις Jacobs 139 ᾿Ετεοχλέους ys Lenting, ᾿Ετεοκλέους τὴν 

Bothe 
743 bfloti£or δ᾽ Hartung 145 οἱ τόξον olim Kirchhoff | có£ 

εχτείνοντες Elmsley | ἐντείνοντες ὡς καιροῦ πέρα Aldina, ἐντείνοντες οὐ 
καιρῷ πέρα Hartung, ἐντείνεσθε τοῦ καιροῦ πέρα Fritzsche. Versum 
delet Wilamowitz, post 740 transponit, scribens καὶ τόξον ον οὐ καιρῷ 
τὸ πᾶν οὐ 141 ἔπειτ᾽, F.Gu. Schmidt 145 ' 8qq. καὶ τόξον .. ὡς και- 

ροῦ πέρα᾽ οἱ πέρα δίκης γε. - φίλοις μὲν οὖν .. τοῖς vt .. πόλεις δ᾽ 
ἔχουσαι Lenting 140 πρὸς τύχης Holzner πάσχοντας, versum post 
134 transponens, F. Gu. Schmidt. Versum delet Nauck 141 θεοῖς 
μὲν Markland 749 καϑαιρεῖτ᾽ Markland  καϑαίρεσϑ', οὐ λόγῳ, τα- 
ράγματα Madvig | οὐ λόγῳ] ἀσύνετοι F. Gu. Schmidt | οὐ λόγοισι. χρώ- 
μενοι Schenkl 

101 εἰρήσεται Nauck 152 ταραγμοῖς.. δόρυ Musgrave | 'ἐκίνησ᾽ 
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ἔνϑοδι Jacobs 153 εἰσῇε Elmsley. Post 753 nonnullos versus exci- 
disse putat Schenkl — 754 κομίζεται Reiske — 755 ἕπτ᾽] ἕξ Markland | 
ἐφέστασαν πύλαις Kirchhoff 751 δίδονται. Blomfield 

160 ἥκεις] ἔχει olim Nauck 761 ἄγχ᾽ εὐσταλὲς γὰρ πᾶν Mus- 
grave, ἐγγὺς Πελασγοῖς πᾶν Bothe | γὰρ πανσυδὶ Hermann | σπουδάζετε 
Markland 162 ἦγον] ἦρον Ε΄. Gu. Schmidt 763 δοῦλος ἐν πόνῳ 
Hermann. Versum post 764 transponit Bothe 1764 παρῆσϑ'᾽ ὅδ᾽ 
Lenting. Versum delet Lobeck 164—066 nuntio continuat Markland 

165 χἄνιψεν vel z ὕνιψεν Dobree | μῶν ταλαιπωρῶν Musgrave 
16 ἔχον] φέρον Kirchhoff 

(10 ἄκραντα δύρει Gaisford 111 αὐταὶ 0 vel αὗταί γ᾽ Reiske | 
αὗταί γ᾽ εἴσ᾽ ἐμαὶ διδάσκαλοι Fritzsche 112 εἶ, ἀναίΐίρων (vel ἐπαί- 
oov) χεῖρ᾽ ἀπαντήσω vel si ἀναίρω χεῖρ᾽ ἀπαντήσων Markland | εἶεν 
ἀρῶ Dindorf | εἶ ἐγείρω ϑρῆνον Jacobs 716 sq. olim delebam 
111 χρημάτων ὅσ᾽ ἂν πόρῃς Camper 

182 (ἐμοὶ δὲ δὴ παίδων Ehnsley, ἐμοὶ δ᾽ ἐμῶν παίδων Hermann) 
ἴ84 sq. ἁμέραν ἰδοῦσα] αἰϑέρ᾽ ἀμείβουσα Musgrave 186 sqq. ἀγάμῳ 

. ἁμέρᾳ Musgrave 187 Κρόνος Paley 781 5η. παλαιὸς .. ἁμερᾶν 
Porson, παλαιᾷ .. ἁμέρᾳ Bothe 1788 ἁμέραν Heath, ἄμμορον Mark- 
land, etiam ἁμέρας (cum τὸ δεῦρ᾽ ἀεὶ iungens) Musgrave, ἀνέρων Ja- 
cobs 789 τί χάρμ᾽ ἔχω παίδων: Jacobs 

190 τῶν μὲν γὰρ οὐκ ἤλπιζον Hartung, πάρος μὲν ἤλπιξον Schenkl 
τ97 χοίν᾽ εἰς “Διδου Elmsley 198 στενάγματ᾽ Markland 799 νε- 

πρῶν] τέκνων Camper 
801 ὀδυρμάτων χλύουσαι Camper | κλέουσαι Musgrave, ἀχοῦσαι Ja- 

cobs 802 sqq. ehoriea quindecim chori personis tribuit Boeckh, 
septem matribus et totidem famulis Hermann, quinque matribus et 
decem ancillis Kolster 806 «iei αἰαῖ hic et 819 J. H. H. Schmidt. 
Idem supplet καὶ τριπλᾶ γ᾽ cicfousr 808 πότμον] πόϑον Camper 
809 ὁρᾶϑ᾽ ἔν εἰμί Kirchhoff 809 sq. ὁρῶσι δῆτ᾽ ἐμόν γε τῆς ταλαί- 
veg .. ἄπαιδος Camper 

811 προσάγετε τῷ δυσπότμῳ Markland 813 οὐκ ἄξι᾽] ἀνάξι᾽ 
Markland 814 ἐγὼν ἐτάχϑην Camper 816 χερῶν Herwerden 
818—20 HMIX. B ἔχεις; HMIX. A ἔχω. HMIX. B πημάτων γ᾽ ἅλις 
βάρος. Az. αἰαῖ. XO. τοῖς τεκοῦσι δ᾽ εὖ λέγεις. A4. ἀΐετέ μου. XO. 

στέν᾽ οὖν ἐπ᾿ ἀμφοῖν ἄχη Camper 819 ποῦ Musgrave, δ᾽ οὖν Her- 
mann. Verba roig .. λέγεις suspecta habet Markland | τοῖς τεκοῦσ᾽ 
ὁμοῦ λέγεις Hartung 819 sq. roig τεκοῦσ᾽ ἀλέγεις; 421]. ἄϊέ μου Bothe 

820 στέν᾽ ὡς ἐπ᾿ Musgrave | ἄχει Bothe — 824—34 in stropham et 
antistr. redigit, in v. 825 ματέρες delens, Seidler, 824—28 — 829-- 81 
statuit, 828 (ἰὼ ie μοί μοι κακῶν) choro tribuens, 829 πέδον χϑονὸς 
ἕλοι scribens, post 831 lacunam statuens, Paley 825 τάλαιναι] ἕλει- 
ναὶ Kayser | τέχνων delet Hartung 826 ὄνυξιν ἡματώμεϑ᾽ Schu- 
macher | ἀμφὶ σέ Kolster 

S31 πυρύεις τὲ vel φλογμὸς ἐκ zfióg Reiske 835 ἔγημας] ἐφ᾽ 
ἡμᾶς Jacobs, ἐς ἡμᾶς Bothe | ἔρημα σοὶ πολύστονος F. Gu. Schmidt 
835 sq. ἔγημας, ἀτάρ σὲ πολύστονος Οἰδιπόδα κιχοῦσ᾽ ἦλϑ᾽ ᾿Ερινύς Nauck, 
προσῆλϑέν G' & πολύστονος Οἰδιπόδα δώματα λιποῦσ᾽ ᾿Ερινύς Heim- 
soeth | δώματ᾽ Οἰδιπόδα Hartung 880 λαχοῦσ᾽ (ἀπιρον 888 ἐξήντας 
στρατῷ Elmsley, ἐξήντλεις νεχρῶν Hartung, ἐξήντλεις γόους, deleto 
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v. 839, Nauck στρατῷ] στρατοῦ J. Foster, πρὸ τοῦ Markland — 838 sq. ἐξ- 
, nr , oa ^. . v £137.29 96.7 4 " 
ἤντλεις 060 γύους ἀπλήστῳ Madvig 838 sqq. ἡνίκ᾽ ἐξήντλει λόγους 

κῆρυξ Κρέοντος, τοὺς ἐκεῖ μὲν εἰς τὰ σὰ μύϑους ἀφῆκα Brunck ἔστησα 
μόχϑους τοὺς ἐκεῖ μὲν εὐτυχῶς" μέλλων δ᾽ ἐρωτᾶν σ᾽ ἡνίκ᾽ ἐξήντλεις 
στρατῷ γόους, ἀφῆκα" νῦν δ᾽ Ἄδραστον ἱστορῶ (vel νῦν ο᾽, ἀδραστ᾽, &v- 

πὶ -- Ls , , , / 

16r000) Jacobs, XO. x x xx» | γόους ἀφήσω xxx | OH. x***** | u£i- 
λων σ᾽ ἐρωτῶν, ἡνίκ᾽ ἐξήειν στρατῷ | «xxx | x τοὺς ἐχεῖ μὲν ἐκλι- 

M » , L4 : Q ud / 3 2 - € , 3 δῶω»" ; - 

zv εἴασα μύϑους κτὲ. Dindorf, μέλλων σ᾽ ἐρωτᾶν, ἡνίκ᾽ ἐξῆλθες, στρατῶ 

γόους ἀφήσων, τοὺς ἐκεῖ... εἴασα μύϑους. νῦν δ᾽, "AÓpaot , ἀνιστορῶ 
Fritzsche 839 πόνους ταφὴς σῷ Holzner | ἀφῆκα Heath, ἀφήσων 
Elmsley, ἀφεὶς σῷ Kirchhoff | ἐκεῖϑεν ἐκλιπὼν Ehmnsley — 839 sq. γόους, 
ἃ φήσω, τέως, ἀκαιρίαν βλέπων, ἐστέγασα μύϑους" νῦν δ᾽ «rt. Musgrave, 
γόους ἀφιεὶς σούς, ἐκεῖ μὲν ἐκλιπὼν εἴασα μύϑους, νῦν δ᾽ Ἴἤδραστε, ο᾽ 
ἱστορῶ Heimsoeth 

840 ἔσωσα μύϑους Erfurdt 942 εἰπὲ δ᾽ Elmsley, εἶπον Dobree | 
" , ΕῚ " N x » ^ » 5 "ri » - - z 

εἶπ᾽, ἐπεὶ σοφῶν ἔρως Kirchhoff, εἴφ᾽ ὕπως σαφῶς ἐρῶ lHeimsoeth 
842 ϑνητῶν ἔφυσαν; sim, ἐπιστήμων γὰρ εἶ, ceteris deletis, Hermann | 
εἰπὲ τούς ys φερτέρους ἐμοὶ παλαιστῶν F. Gu. Schmidt, εἰπὲ δὴ σαφέ- 
στατὰ ἀγνῶσιν ἀστῶν Molzner 843 ὧν γ᾽ ἐπιστατῶν πάρει Musgrave. 
Versum delet A. Schmidt 844 ἰδὼν τὰ τούτων Dobree, 5Óov γὰρ 
αὐτῶν Herwerden, εἶδες γὰρ αὐτῶν Schenkl 844 sq. post 859 trans- 
ponit. Camper 849 ἄνοι γὰρ οὗτοι τῶν t. ἐρωτώντων Nauck 

850 καὶ τοῦ παρόντος" ἤ τις F. Gu. Schmidt | τίς γὰρ £v Markland, 

πῶς τις ἐν Eldike 852 σαφῶς ἐπεῖδεν ὅστις ἐστὶ χέρ᾽ ἀγαθός F. Gu. 

Schmidt | ὕστις ἐγένεϑ' ἀγαϑός Schenkl, ὅστις ἀγαϑὸς ἐγένετο Naber 
Te » 5 , 3 Y » b S , . . B 

853 οὔτ᾽ ἂν δυναίμην οὖν Camper | οὔ c&v δυναίμην Wilamowitz, οὐκ 
οὖν δυναίμην F. Gu. Schmidt — 854 οὔτ᾽ οὖν Fritzsche — 856 δύναιτ᾽ 
ἄρ᾽ Hartung | πολεμίοις ἐναντίος} fort. £v δορὸς κλυδωνίῳ 858 ἔπαι- 
νὸν τόνδ᾽ Elmsley ὧν ἔγωγε Pierson | ἐγὼ δὲ Elmsley, ἑκὼν δὲ Kirch- 
hotf 859 delet Paley 

860 τὸν ἁδρὸν Markland, τόδ᾽ αὖον Burges, τὸ δαῖον Paley 
862 δὲ] rs Lenting 864 φεύγων) στυγῶν Herwerden — 865 τἀρκοῦντα 
τιμῶν Hartung 

870 etiam ἄπλατον Lenting | éxoevrov .. λέγων Nauck, ἄχραντον 
.. φέρων Schenkl 872 ἄλλῃ Lenting, ἄλλως Camper 816 oixov| 
οἴκαδ᾽ Camper, ἄδικον Εἰ. Gu. Schmidt | ὥστε] ὡς μὴ Lenting— 871 ζευ- 
χϑεὶς ξυγῷ F.Gu. Schmidt 879 πόλις] πονεῖ Marchant 819 sq. οὐδὲν 
ἀξία πόλις κακῶς ἀκούειν Musgrave 

882 sq. οὐ πρὸς ἡδονῶν ἁλοὺς τραπέσϑαι Naber 884 σχληρά τε 
ψυχῇ Lenting 885 ἔσκαιρε Reiske, ἐξῇρε Musgrave, ἔτεινε Jacobs, 
ἔκραινε Burges, ἔβαινε Hartung, ἔστειχε Kirchhoff, ἔχαινε C. F. Hermann, 
ἔσπευδε Schenkl, ἠπείγετ᾽ (et ἐς) F. Gu. Schmidt, ἐπῇρε Holzner | ἔχαιρε, 
πρὸς... ἰών Blomfeld 886 etiam ἵππους τὲ χειρῶν Herwerden, ἵπ- 
ποισί τ᾽ αὐχῶν Naber, χίππους χαλινῶν olim coniciebam. Versum de- 
let Paley 888 ὁ δ᾽ αὖ κυναγοῦ πιστὸς Nauck | ̓ἡἀταλάντης γεγὼς Mat- 
thiae 889 παῖς delebat Dindorf. Versum delet Hartung 

894 ἐξεταστὴς Kirchhoff — 896 λόχοισι δ᾽ ἑστὼς olim Kirchhoff 
899 ϑηλειῶν σέβας Heimsoeth, ϑηλειῶν νόσους Madvig, ϑηλειῶν φίλας 
F. Gu. Schmidt, ϑηλειῶν ὁ παῖς Wilamowitz, ϑηλειῶν ὁμῶς Earle 
899 sq. κἀπὸ ϑηλειῶν ἔχων σοφῶς ἐφρούρει Gebhardt 
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901 ἐν βραχεῖ φήσω λόγῳ Nauck, fort. συντεμῶ βραχεῖ λόγῳ. Post 
901 lacunam statuens, v. 902—8 delet Gebhardt 902 λόγοις γ᾽ 
ἀσπίσι Camper 908 δεινὸς παλαιστής Valckenaer, δεινός 9" ὁπλίτης 
Camper | πολλά γ᾽ ἐξευρεῖν (vel πόλλ᾽ ἀνεξευρεῖν) κακά heiske, πολλά 
τ᾽ ἐξευρὼν σοφά Markland, πολλά γ᾽ ἐξευρεῖν σοφά Musgrave et ver- 
sum post 908 transponens Hermann, πολλά γ᾽ ἐξευρὼν σοφά Kirchhoff, 
πολλά τ᾽ ἐξηῦρεν σοφά Madvig, πόλλ᾽ ἀνεξευρὼν σοφά ΝΥ. Headlam 
903—6 delet Paley 90 τέχνην Paley 907 πλουσίων vel πλουσίου 
Bothe | πλούσιον φρονήματος Hermann, πλούσιος φρόνημα δὲ Elmsley | 
qoórnuc vs Fritzsche 

913 κεχλῆσϑαι κἄστιν dj γ᾽ εὐανδρία Hermann 915 λέγειν τὲ 
κἀσκεῖν Jacobs λέγειν ἀκοῦον ὧν Hartung | ἀκούει Lenting | ἀκοῦον ὧν 
μάϑησίς ἐστι δή Herwerden 917 ἐχπαιδεύετε Markland, εὖ παιδεύ- 
σετε Hermann 918 δυστυχὴς Markland, δυστυχής c' Wilamowitz 
918 sq. ἰώ, τέκνον δυστυχὴς ἔτρεφον Porson 918— 24 post 836 trans- 
ponit Bally 919 ἔτρεφον] ἔφερον Jortin | ἔφερον post ἥπατος trans- 
ponit Rh. Prinz 

921 τὸν ἐμὸν ᾿Αἰδας Wilamowitz 924 παῖδα delet Hartung 
925 Οἰκλέους vs (et 998 Οἰδίπου vs) Markland 926 ζὼν Dindorf | 
ζῶνϑ'᾽ ἁρπάσαντες (vel ἀναρπάσαντες) εἰς μυχοὺς χϑονὸς ϑεοί Ch. Baier 

938 παρ᾽ ὄχϑους Camper 

944 ὄνοιντ᾽ olim coniciebam, ὄναιντ᾽ Herwerden | ἡματωμένους 
Schenkl 945 πικρὰ γὰρ ὄψις τραυμάτων πέλει πικρῶν heiske, πικραὶ 
γὰρ ὄψεις χἄμ᾽ ἀνωφελεῖς νεκρῶν "TVyrwhitt, πικραὶ γὰρ ὄψεις χάσματ᾽ 
ὠτειλὴς νεκρῶν Hermann, zixocl γὰρ ὄψεις χρῶμα κὠτειλαὶ νεκρῶν Har- 
tung, πικρὰ γὰρ ὄψις καὶ μάλ᾽ οὖν πέλει νεκρῶν olim Kirchhoff, πικρὰ γὰρ 
ὄψις αἱματῶφ᾽ ἕλκη νεκρῶν Merwerden, πικρὸν γὰρ ὄψις κειμένων πέλει 
νεκρῶν M. Seyffert, πικραὶ γὰρ ὄψεις κάρτα τὠγγενεῖ (vel τῷ ᾽ν γένει) 
νεκρῶν F. Gu. Schmidt, πικραὶ γὰρ ὄψεις (καὶ ταλαίπωροι vel potius) 
κειμένων πάλαι νεκρῶν olim coniclebam 941 νίκα Lentimg | τλήμονες 
aut τλήμονας heiske 947 sq. verba μένειν .. Θησεύς delet Nauck 
949 ᾽ποδέξεσϑ'᾽ Naber, προσίξεσϑ᾽ Marchant 

950 τί] o? Markland 951 τιϑέντες αὐχεῖτ᾽ Kirchhoff | παύσαϑ'᾽ 
αἷμα, λήξαντες πόνων Hermann 951 sq. παύσασϑ' ἀλλὰ λήξαντες πό- 
vov κἄστη Hartung, παύσασϑ'᾽ üzAc δίψαντες πόνων κἄστη F. τι. Schmidt, 
παύσασϑ' ἀϑλα δείξαντες πόνων κἄστη Molzner 9608 σμικρόν τι χρῆμα 
Blaydes 959 προσδέρξαιτ᾽ Musgrave 

960 δυσαίων δ᾽ ὁ βίος μοι Hartung, βίος δὲ δυσαίων Wilamowitz 
901 δ᾽ ὡς νεφέλα τις Paley 967 δυστηνοτάτη Muretus, δυστανοτάταν 
Ehnsley 908 οὔτ᾽ ἐν χαπῳφϑιμένοισιν Hartung, οὔτ᾽ οὖν £v φϑιμένοις 
Kirchhoff 969 οὔτ᾽ ἐν ζῶσιν Aldina | οὔτ᾽ ἐν ζῶσι. χρινομέναν Elms- 
ley, οὐ ζώοις ἀριϑμουμένη Hermann, οὐ ζωοῖς ἐνάριϑμος Paley 

970 χωρὶ Musgrave | δ᾽ ἥντινα τήνδ᾽ Camper | δὴ τίνα Wilamowitz | 
τάνδ᾽ ἴσχουσα Elmsley 914 κἀστέφανοι κόμαι Markland | κόμας] Kó- 
ρας Camper — 975 λοιβαί τε] λοιπαὶ δὲ Madvig — 979 sub τάξω latere 
τεύξω suspleatur Markland 

980 καὶ μὴν ϑαλάμας uiv τάσδ᾽ ἐσορῶ repudiat Hermann, καὶ μὴν 
ϑαλάμας δὴ τάσδ᾽ ἐσορῶ proponit Fritzsche 984 κλεινὴν ἄλοχόν τε 
καταφϑιμένου Porson | τὴν τοῦ φϑιμένου Erfurdt 9981 ἕστηκε) ἔστειχε 
Herwerden 
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h ^ Y , * Ἴ , 990 sqq. τίν᾽ αἴγλαν τὸ φέγγος ἐδίφρευε; τί δ᾽ αὖ σέλας Σελάνα τε 
, / κ᾽ om B , , t ΄ N39 5 9f 1 κατ᾽ αἰϑέρα, λαμπάδ᾽ ἵν᾿ ὠκυϑόαν νύμφαι ἱππεύουσι δι ὄρφνας Cam- 

per 991 ἐδίφρευεν ὕ 9" ἅλιος Markland, ἐδιφρεύετο ΖΙείελος Mus- 
grave, δίφρευεν τότ᾽ ἄρ᾽ “Ἅλιος Hartung 991 sqq. ἐδίφρευσεν ὅ γ᾽ 
"idus, σελᾶναί τε κατ᾽ αἰϑέρα λαμπᾶν ὠκυϑόων ὑφαῖς (vel ῥδιφαῖς) ἱπ- 
πεύουσι δι᾿ ὄρῳφνας: (vel ὠκυϑόων νιν ἀμφιππεύουσι δι᾽ ὄρφνας:) Her- 
mann 9092 86. “Σελάνας τὲ κατ᾽ αἰϑέρα λαμπάς, ἵν᾽ Bothe 999 sqq. X- 
λάνα 9" ἃ κατ᾽ αἰϑερίαν (uec, ὠκυϑόα, νεφέλας ἱππεύεις δι᾽ ὀρφναίας 
Jacobs 993 λαμπάδ᾽ ἵν᾽] λαμπάσιν Kirchhoff | λάμπαι ἵν᾽ ὠκυϑόαι 
Musgrave  λαμπάδ᾽ ὠχυϑύοις δίφροις (olim λαμπάδ᾽ ἐν ὠκυϑόαις νύμ- 
φαις) Hartung, λαμπάδ᾽ ὠκυϑόαν νύχα 0. Hibbeck, λαμπᾶν ὠκυϑόων 
ἁφαῖς M. Haupt | ὠκυϑύοις τ᾽ ὄχοις Kirchhoff, ὠκυϑύαις λυγρᾶς Paley, 
ὠκυϑύαις χνόαις olim coniciebam 993 sq. etiam λάμπαι δ᾽ ὠκύϑοοι 
νιν ἀμφιππεύουσι Hermann, λαμπάδ᾽ ὠκυϑόύόω νιν ἀμφιππεύοντε Her- 
werden 995 («bros oc» ἡνίκα γάμων Hermann, (&rravysig» ἁνίκα 
γάμων Camper, κλεινῶν ἁνίκα λέκτρων vel κλεινῶν &víx ἄρα γάμων 
Fix, (κείνας), ἁνίκα δὴ γάμων Fritzsche | ὅτε γάμων Hartung 
995 sqq. &víx' ἐμᾶς εὐδαιμονίας ἀοιδὰς πόλις Ἄργους ἐπύργωσε .. γαλ- Id μας 1 ] ] ) 

[LÀ 9 — Pw 5 poem τω 3 , κοτευχέος Καπανέως Bothe 997 ἀείδουσ᾽ Kirchhoff 998 ἐπύργωσεν 
), I € y Tn 21A / 'OTAOVO ^ 7n NIC ἐμοὶ γαμέτᾳ Paley 999 χαλκοτευχοῦς τοῦδε Musgrave, χαλκεοτευχοῦς 

τὰς Hartung, χαλκεοτευχήστα Hermann, χαλκεοτευχοῦς μου Fritzsche, 
χαλχεοτευχοῦς γένναν O. Ribbeck, χαλκεοτευχοῦς τιμὰς Wilamowitz 

1000 ᾧ προσέβαν Musgrave, etiam πρὸς & ἔβαν Hermann, πρὸς δ᾽ 
ἔβαν olim Hartung, πάρος ἔβαν (vel ἔβαν δὲ) Fix, πάρος δ᾽ ἔβαν M. 
Haupt | ἔβαν δρομαῖος παρ᾽ ἐμῶν Hartung, πρὸς 6 ἔβαν ἐμῶν δρομὰς 
ἐξ Dindorf, ἐξ ἐμῶν δρομὰς προσέβαν Paley 1000 534. πρόσω δ᾽ ἔβαν 
ὡς δρομὰς ἐκ δόμων ἐχβακχευσαμένα Werwerden 1000 sqq. ὃ προσέ- 
Bev .. ἐκβαχχευσαμένα καϑέξουσά rt τᾶς πυρᾶς φῶς τάφον τε τὸν αὐτὸν 
ματεύουσ᾽, ἀΐδαν ἐς καταλύσουσ᾽ Bothe 1005 ἐμβατεύσουσα Kirchhoff 

1004 ἄμοχϑον Hermann 1004 sq. ἐμμόχϑου βιότου πόνους O. Rib- 
beck 1005 βίον τ᾽ Kirchhoff 

1010 δύης ϑησαυρόν Musgrave | ἐνθάδ᾽ ἐστι Markland 1019 ὁρῶ 
δῆτα κλιτὺν Musgrave | τελευτᾶς Reiske 1018 sq. τύχᾳ γέ μοι συν- 
ἅπτει πόνος Camper 1014 sq. ἀλλά τις εὐκλείας χάρις, ἔνϑεν aliquando 
Hermann 1015 χάριν, sov ἂν Wilamowitz 1017 πυρός τ᾽ olim 
Dindorf 1018 πηδήματα Hartung, qui olim πηδήσασα delebat, στή- 
δὴήμα vel πηδῶσα Kirchhoff 

1021 χρῶτα χρωτὸς Markland, χρόα τε χροὶ Hermann, χρῶτα χροΐ 
Fix | χρόα πέλας χρωτὸς ϑεμένα Fritzsche 1099 Φερσεφόνας Elmsley | 
Περσεφονείας £v ϑαλάμοις Fritzsche | ἥξω] ἕξω Lenting 1023 τὸν 
ϑανόντα σ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ vel σὲ τὸν ϑανόντα y! οὔποτ᾽ ἐμᾷ Hermann 
1023 sq. τὸν ϑανόντα σ᾽ οὔποτ᾽ ἐμᾷ προδώσω ψυχᾷ κατὰ γᾶς Fritzsche, 
σὲ τὸν μολόντα κάτω χϑονὸς προδώσω ψυχᾷ ποτ᾽ ἐμᾷ O. Ribbeck 
1025 εἶϑε τινὲς] πόϑεν δή, τίνες Hartung, it^ εὐθαλέες O. Ribbeck. Verba 
εἶϑε τινὲς εὐναὶ delet Wilamowitz ^ 1025 sqq. iro φῶς γάμοι r£, ὅϑεν 
μή τινὲς εὐναὶ δικαίων ὑμεναίων ἐν Ἴάργει φανῶσιν, τέκνοισιν ὕσοις (vel 
φανῶσιν τέκνοις, ὕσιος δ᾽) ἐστὶν εὐναῖος γαμέτας .. γενναίας ἀλόχῳ abv- 
χᾶς Hermann, ἰὼ φῶς γάμοι vs: ὧδέ τινες εὐναὶ τελείων ὑμεναίων ἐν 
Ἄργει φανείη τέχνοισιν, ὅσοις εἰς “Διδου φροῦδος γαμέτας συντηχϑεὶς .. 
ἀλόχῳ ψυχᾶς Camper, ἴτω φῶς τε γάμοι τε. εἰ δὲ δή τινες... φανῶσιν 
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τέκνοις, ἴσως δ᾽ xrt. Dothe, fort. (ro φῶς γάμος τε ἰϑείας τινὸς εὐνᾶς 

δικαίων 9* ὑμεναίων εἶν (εἶν Kirchhoff) [ἄργει φίλοισιν τέχνοισιν ἐμοῖς 
ὡς τῷδ᾽ (vel οἷος) εὐναίῳ γαμέτᾳ συντηχϑεὶς αὔραις ἀδύλοις γενναίας 
ἀλόχου χρῷ (et 1008 μαστεύουσα, 1005 βίον c^) 1026—30 choro tri- 
buit Scaliger 1026 sqq. εἴθ᾽ ἀμείνονες εὐναὶ et φανεῖεν Paley, εἶ, 
εὖτ᾽ ἄν τινες εὐναὶ φανῶσιν τέχνοισι, ὕσιος γένοιτ᾽ εὐναῖος Fix, ἰϑεῖαί 
τινες εὐναὶ .. φανοῦσιν τέκνοις ὕσιός 9^ ὅσιος εὐναῖος γαμέτας M. Haupt 

1027 φαίνωσι τέκνοις Markland φανεροῖς τέκνοις ὕσαις τ᾽ O. Ribbeck | 

τέχνοις Heath | τέχνοισιν ἐμοῖς Hartung 1028 ὡς ὅδ᾽ Hartung 
1028 sq. ὡς ὅδ᾽ (debebat οἷος) ἦν οὑμὸς γαμέτας συντηχϑεὶς ὀργαῖς 
ἀδόλοις F. Gu. Schmidt 1029 συντηχϑῶσ᾽ Musgrave 

1030 γενναίας ἀλόχῳ ψυχᾶς Aldina, γενναίας ψυχᾶς ἀλόχου Har- 

tung, γενναίας ἀλόχοιο Wilamowitz 1032 λόγους] πόνους F. Gu. Schmidt 
1034 δὶς τάλας Markland | δ᾽] τ΄ Lenting 1035 διπλοῦν τὸ πέν- 

ϑιμον δόμων ἔχων Markland, διπλοῦν κέντρον γε δαιμόνων ἔχων Mus- 
grave, διπλῇ γε πενϑίμως δόμων ἔχων Lenting  πένϑος ys δαιμόνιον 
Bothe 

1043 fort. πέφευγεν 1044 xdri60' ὕπου Herwerden 1048 αὔρα] 
«001 heiske, ἄρα Wieseler, αὔδα Radermacher 1049 ἥἤλυϑες τήνδ᾽ 
εἷς πέτραν Nauck | εἰς τήνδε (debebat ταύτην) πέτραν Reiske 

1050 ὁρμὴν φϑάνοις ἂν Camper 1056 etiam οὐχ ὡς ἐπ᾽ ἀνδρὶ 
πενϑίμῳ πρέπειν ο᾽ ὁρῶ (vel πρέπει 68 δρᾶν) Markland | πενθίμως πρέ- 
σεις ὁρᾶν Μιβρτανο 1057 πρᾶγι᾽ εὔϑυμον Musgrave 1059 καλ- 
λίνικον οἴσομαι Kirchhoff 

1063 συμπλακεῖσα vel συντακεῖσα Lenting, ξὺν φϑάνουσα Bothe, 
ἐνθανοῦσα Camper 1004 τί τοῦτο λῆμα σημαίνεις ἄφρον; F. Gu. 
Schmidt | σημαίνει σέϑεν Schenkl | σαϑρόν] σκεϑρόν Naber 1000 ἐπὶ 
πολλῶν Reiske 1068 οὐδέ τοι σοὐφήσομαι δρᾶσαι Herwerden 

1070 σῶμα] πτῶμα (et φίλον) Madvig 1072 ἰὼ ἰὼ τάλας Her- 
mann 1074 σχέτλιε τόδε Markland 1075 τὸ πάντολιον εἶδες ὄψει 
(vel εἶργες ὄψ᾽, à) Herwerden | ὦψαι Hartung 

1085 εἴ τιν᾽ ἐξημάρτομεν Markland —— 1086 ἐξορϑοίμεϑ'᾽ ἄν Mark- 
land 1089 εἰ δ᾽ εἰσιδὼν τόδ᾽ κἀξεπειράϑην σαφῶς Hartung, εἰ δ᾽ 
ἠσθϑόμην vs κἀξεπειράϑην τόδε Heimsoeth, εἰ δ᾽ εὖ τόδ᾽ ἔγνων κἀξε- 
πειράϑην ἐγώ h. Hirzel, εἰ δ᾽ ἧς ἔχω νῦν ἐξεπειράϑην τύχης Schenkl | 
εἰ δ᾽ αὐτὸς ἔμαϑον olim coniciebam, εἰ δ᾽ ἣν πρόδηλον Holzner | 
τέκνων] τεκών Canter, etiam τότε Elmsley, ἅπαξ Fritzsche, πάλαι Naber, 
τορῶς Ν᾽. Prinz, καλῶς Holzner 1089 sq. οὐ δ᾽ εἰς τόδ᾽. . κἀξεπειράϑην, 
τέκνων οἷον .. γίγνεται κακόν, deleto v. 1091, Bothe 

1090 τέκνων] κακόν Toup. Versum delet Lennep 1091 οὐκ ἄν 
ποτ᾽ αὖϑις ἦλθον εἰς τὸ νῦν κακόν Fritzsche | χαχοῦ Toup, κόρην et 
1093 τοῖνδε νῦν Camper 1092 ὕστις γ᾽ ὀπύσας καὶ τεκὼν νεανίαν 
Wilamowitz 1092 sq. ὕστις φυτεύσας τήνδε καὶ νεανίαν τεκὼν ἄριστον 
εἶτα νῦν στερίσκομαι Gu. Gilbert Post 1093 lacunam statuit Schenkl 
1098 ἥκιστα Pierson | ἥδιστα πρίν γ᾽ ἰδεῖν (vel πρίν ποτ᾽ Óv9^), ὅτ᾽ 
Elmsley | ἥκιστα πρὶν γὰρ δήποτ᾽ Hermann | ἥδιστα πρὶν δή, τότε γ᾽ 
ὕτ᾽ ἦν Hartung. Versum delet Wilamowitz 

1101 κατεῖχε χειροῖν Elmsley | οὐδὲν ἄξιον olim Nauck -1102 ἀρ- 
σένων ys (vel δὴ vel uiv) μείζονες Markland, μείζονες γὰρ ἀρσένων ἡ“ 

Nauck 1103 δ᾽] τ΄ Lenting 
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1110 νώτοισι)] νωϑροῖσι Brodeau | λουτροῖσι καὶ στρωμναῖσι wel 

μαγεύμασι Musgrave, βρωτοῖσι καὶ ποτοῖσι μαγγανεύμασιν Markland, 
βοωτοῖσι καὶ στρωμναῖσι καὶ μαγεύμασιν Hermann 1111 ὀχετὸν] 
ὄλεθρον Grotius. Versum delet Herwerden 1112 ἐπειδὰν... ὠφελῇ 
πόλιν Hermann, ἐπεὶ γῆν μηδὲν (vel potius ἐπεὶ οὐδὲν μηδέν᾽) ὠφέλουν 
πλέον Burges, ἐπειδὰν .. ὄφελος ὦσι yj Bernhardy, ἐπειδή γ᾽ οὐδὲν 
ὠφελοῦσι γῆν "Tietzel 1114---ΟΑ inter septem matres et septem pueros 
distribuit Hermann, inter quattuor matres, decem ancillas, quinque 
pueros Kolster 1114 ἰὼ ἰώ Hermann | τάδ᾽, ἰδού, παίδων ἤδη φϑι- 
μένων Musgrave, τάδε δὴ φϑιμένων Jacobs | ἀλλὰ τάδ᾽ ἤδη παίδων 
φϑιμένων vel τάδε δὴ παίδων τῶν καπῳφϑιμένων Blomfield, τάδε τῶν 
παίδων καὶ δὴ φϑιμένων Bothe, καὶ μὴν φϑιμένων τάδε δὴ παίδων 
Wilamowitz 1115 λαβοῦ, ἀμφίπολε (vel ἀμφίπολος) Herwerden 
1116 sq. verba o? γὰρ... πένϑους delet Herwerden 1118 πόλλ᾽ ὧδε 
χρόνου ζώσης μέτρα δὴ Musgrave, πολλοῦ τε χρόνου μέτα δὴ ζώσης vel 
πολλοῦ μέτα δὴ ζώσης τὲ χρόνου H. Cron 1118 sq. πολλοῦ τε χρύνον 
ζωᾶς, μέγα δὴ καταλειβομένας ἄλγεσι πολλοῖς Hermann, πολὺ δὴ χρονίου 
ζωῆς μὲ τί δεῖ καταλειβομένην γ᾽ ἄλγεσι πολλοῖς Kirchhoff, πολλοῦ τε 
χρόνου ζωῆς μέγα δὴ καταλειβομένης ἄλγεσι πολλοῖς Kayser. Duos 
versus delet Schenk 1119 κατατριβομένης vel κατατρυχομένης Nauck 

1120 τοῦδε ϑνατοῖς Nauck — 1125 βάρος uiv οὖν Lenting | ἀλγέων 
ἄτερ Hermamnm, ἀλγέων ἔχων Paley 1128 ναί’ δάκρυα Musgrave 

1180 σποδόν τε, πλῆϑός γ᾽ Camper 1182 ἰὼ ἰώ" ἐγὼ δ᾽ Heath 
1135 ποῦ πόνος τέκνων ἐμῶν olim Nauck 1139 εἰσί σοι, μᾶτερ, τέκνα 
Aldina, εἰσί uot, ματέρες Kirchhoff, εἰσί μοι γεννάτορες Heimsoeth, εἰσίν 
(οἴμοι πάτερ) Wilamowitz 

1141 τεταχκότα (scil. τέχνα) Markland  σποδῶ] πόνῳ Reiske 
1142 ποτανοὶ διήνυσαν Kolster 1148 σὺ μὲν τῶν σῶν κλύεις, πάτερ, 
τέκνων (deleto γόους) Bothe | πάτερ, σὺ γὰρ τῶν σῶν Markland, πάτερ, 
σὺ μέντοι σῶν Porson, πάτερ, τῶν σῶν Elmsley 1145 γένοιτο τοῦτο 
olim Nauck 1146 ἔλϑηῃ (et antea ὅταν) Dobree, ἐξέλάγοι. Heimsoeth, 
ἂν μόλοι Herwerden 1148 γόων] πόνων F. Gu. Schmidt 1149 ἅλις 
τῶνδ᾽ ἀλγέων πάρεστιν olim Elmsley, etiam ἅλις δ᾽ ἀλγέων πάρεστι δή 
μοι Hermann 

1150 ἔτ᾽ ἄρ᾽, ἔτ᾽ ᾿ἀσωποῦ Hermann, ἔτ᾽ ὧρ᾽ 4como? Fix, ἴσως ἔτ᾽ 
(vel ποτ᾽) ᾿ἡσωποῦ Fritzsche | δέρξεται Reiske | γάνος] νάπος Heimsoeth 

1151 χαλκέοις σὺν ὅπλοις Tyrwhitt 1152 σοῦ φϑιμένου πατρὸς 
Fritzsche, εἱμένον; 7j πατρὸς Kolster 1154 φίλων... γένυν τε ϑέντα 
σὸν Camper | τιϑέντ᾽ ἐμόν Markland, qui φίλον delet, ϑέντα παρὰ γένυν 
(deleto σόν) Bothe 1157 δυοῖν ἄχη Wilamowitz 1157 sq. σύνδυό 
y ἄχη ματέρι λιπόν: σὲ δ᾽ κχτὲ. Fritzsche 1159 ὅσον κάτω ᾽λιπεν 
Heimsoeth ^ 

1160 φέρ᾽ αὖϑις ἀμφὶ Fix 1163 ὦ delebat olim Nauck | ὦ 
τέχν᾽. ἔβατ᾽ ̂  οὐκέτι φίλιον Kirchhoff | φίλεον Markland 1164 φίλος 
delebat ohm Nauck 1167 ἀριστέων Lenting 1168 χὴ πόλις 
Markland 

1171 τοῖσδε Tyrwhitt 1178 ἀγήρων γ᾽ Markland 
1180 ri δή zo9' Hermann. Versum delet Czwalina. Post hune v. 

nonnulla deesse suspicatur Kirchhoff — 1182 ἔστιν olim Nauck 1184 ὦφε- 
Ativ τὰ σά Musgrave | δρῶντα δ΄ αὑτὸν ὠφελεῖν olim coniciebam 

Euripides, Supplices, 5 
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1190 ὁρκωμότης Camper 1193 ϑήσειν] στήσειν Nauck 1194 ἕλσω- 
σιν πόλιν Palmer, ἐνδῶσιν δόλον Marchant 1194 sq. ἔλϑωσιν χϑόνα .. 
πρόσϑεν "Aoysiov πόλιν Kirchhoff — 1195 ᾿“ργείαν χϑόνα Fix 

1200 στῆσαι ᾿ξεφεῖτο Markland | (μυχίαν παρ᾽ vel πρὸς ἐσχάραν vel 
μυχίᾳ πρὸς ἐσχάρᾳ Lenting), βώμιον πρὸς ἐσχάραν Hartung. Clausulam 
versus a librarüs memoriae lapsu conformatam esse ad similitudinem 
Androm. v. 1240 putat Kirchhoff 1204 μνημεῖον ὕρκων (et μαρ- 
τυρήμαϑ᾽}) Reiske 1205 xCyyoocns φόνον Reiske δράσῃς φόνον 
Toup, χρώσῃς φόνῳ M. Seyffert, πράξῃς φόνον F. Gu. Schmidt 
1208 ἔλσωσιν πόλιν Palmer 1208 sq. φόβον γὰρ "Aoyove . . λόχοισι 
41st F. Gu. Schmidt 1209 δερχϑεῖσι. ϑήσει. Naber 

1211 σήμαϑ' Musgrave 1212 ᾿Ισϑμίου στενοῦ heiske, ᾿Ισϑμίας 
ὁδοῦ Heath, ᾿Ισϑμίας χϑονός Toup 1212 sq. ᾿Ισϑμίου ϑεοῦ παῖ, σοὶ 
τάδ᾽ εἶπον Markland 1915 ἐκδικήσοντες Markland 1211 μολὼν] 
παρὼν Lentimg 1219 ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν Reiske 

1226 post 1223 collocat A. Schmidt 1228 ἀπορϑοῖς Markland, 

ὧν ὀρϑοῖς Kirchhoff 
Vocem ἀναδρομαί lacunae ante v. 263 statutae tribuit Markland 

addens: ,nam istud v. 1000 zoocf(AN Z4POMAZ ἐξ ἐμῶν non video 
quomodo hue detorqueri possit**. 



NOTARUM INDEX. 

L — codex Laurentianus 32, 9 chartaceus saec. XIV. 
| — manus correctrices. 

P — codex Palatinus, nunc Vaticanus 287 membranaceus saec, XIV. 
p — manus correctrices. 

Hos codices contulit R. Prinz. Cfr. etiam collationem Wilamowitzi 
Anal. Eur. p. 79 sqq. 

De codice P ex L derivato (cf. ad v. 64, 171, 1164) et de ceteris 
vide quae ad Iphigeniam Tauricam praemonita sunt. 
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Υπόϑεσις Boxyóv. 

^ - MET " "E 

Διόνυσον of προσήκοντες οὐκ ἔφασαν εἶναι ϑεόν" ὃ δὲ αὐτοῖς 

τιμωρίαν ἐπέστησε τὴν πρέπουσαν. ἐμμανεῖς γὰρ ἐποίησε τὰς τῶν 

Θηβαίων γυναῖκας. ὧν αἵ τοῦ Κάδμου ϑυγατέρες ἀφηγούμεναι τοὺς ? x) 

t€ - - 3 , 

ϑιάσους ἐξῆγον ἐπὶ τὸν Κιϑαιρῶνα. Πενϑεὺς δέ, ὁ τῆς ᾿Δγαύης 

παῖς, παραλαβὼν τὴν βασιλείαν ἐδυσφόρει. τοῖς γινομένοις καί τινας 
' E , a, , : A uivsrOv Βακχῶν συλλαβὼν ἔδησεν, ἐπ᾽ αὐτὸν δὲ τὸν ϑεὸν δμῶας 
$7 3 e z : 
ἀπέστειλεν. οἱ δὲ ἑκόντος αὐτοῦ κυριεύσαντες ἦγον πρὸς τὸν llev- 

ϑέα. κἀκεῖνος ἐκέλευσεν δήσαντας αὐτὸν ἔνδον φυλάττειν. οὐ λέγων i S φ , 

μόνον ὅτι ϑεὸς οὐκ ἔστι Διόνυσος. ἀλλὰ καὶ πράττειν πάντα ὡς 
2^ 9 , E e VN 1 , , ' 

κατ ἀνθρώπου τολμῶν. ὃ δὲ σεισμὸν ποιήσας κατέστρεψε τὰ βα- 

σίλεια. ἀγαγὼν δὲ εἰς Κιϑαιρῶνα ἔπεισε τὸν Πενϑέα κατόπτην γενέ 
» E , — Y 

σϑαι τῶν γυναικῶν λαμβάνοντα γυναικὸς ἐσθῆτα" c? Ó αὐτὸν 
, - 2 “- N N 

διέσπασαν, τῆς μητρὸς ᾿“γαύης καταρξαμένης. Κάδμος δὲ τὸ γε- 

γονὸς χαταισϑόμενος τὰ διασπασϑέντα μέλη συναγαγὼν τελευταῖον 

τὸ πρόσωπον ἐν ταῖς τῆς τεκούσης ἐφώρασε χερσίν. Διόνυσος δὲ 
2 “ N Y 

ἐπιφανεὶς τὰ μὲν πᾶσι παρήγγειλεν, £xáoro δὲ ἃ συμβήσεται διεσά- 
σεν ξογοιο "ny, h λόν [252177 : E 2 1 c ἀν 9 δ φησεν ἔργοις. ἵνα μὴ λόγοις ὑπό τινος τῶν ἐκτὸς ὡς ἄνθρωπος 

καταφρονηϑῆ. 

? M 

Aguaropávovo γραμματικοῦ ὑπόϑεσις. 

Διόνυσος ἀποϑεωϑεὶς μὴ βουλομένου ΠΙενϑέως τὰ ὄργια αὐτοῦ 

ἀναλαμβάνειν εἰς μανίαν ἀγαγὼν τὰς τῆς μητρὸς ἀδελφὰς ἠνάγκασε 

Πενϑέα διασπάσαι. ἡἣ μυϑοποιία κεῖται παρ᾿ “Αἰσχύλῳ ἐν Π]ενϑεῖ. 

Argumenta om. ], 5 ϑιάσους) Elmsley, ϑράσους P | ἐξῆγον] 
Kirchhoff, εἰσῆγον P | "Aye?ngs om. P, ἀγαυῆς in spatio vacuo relicto 
supplevit p παραλαβὼν] Elmsley, παραβὼν P 1 διιῶας) scripsi, 
ἄλλως P, ἄλλους Kirchhoff, ἀγγέλους Elmsley 11 ἀνθρώπου] Hermann, 

ἄνϑρωπον P 12 κιϑερῶνα P 14 χατα κξαΐ P, καταρξαμένης p 

15 καταιϑόμενος P, corr. p 17 τὰ μὲν] Elmsley, μὲν P 18.586. sensus 
requirere videtur: διεσάφησεν, ἔργοις οὐ λόγοις τὸ θεῖον γένος τοῖς ἕν 
γένει ἐπιδείξας, ἵνα μὴ ὑπό τινος τῶν £xvüg xvi. 18 ἑχτὸς P 21 ἀπο- 

ἁγεωϑεὶς] ἀπωσϑεὶς Tyrrell 28 διασπάσαι) Aldina, διασπασϑῆναι P 

10 

20 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα᾽ y ves 

“ιόνυσος. 

χορός. 

Τειρεσίας. 

Κάδμος. 

Πενϑεύς. 

ϑεράπων. 
P 

ἄγγελος. 
er LU 2 À Ἢ 

ἕτερος ἄγγελος. 
? , 

Aye. 

Personarum indicem in ordinem redegit Elhmsley, nisi quod pro 
"Ayecón posult γυνή, in L P hic est: διόνυσος. πενϑεύς. χορὸς (χορὸς βακ- 
χῶν P). ϑεράπων. τειρεσίας. ἄγγελος. κάδμος. ἕτερος ἄγγελος. γυνή (καὶ 
γυνή P). Pro ϑεράπων. ἄγγελος. ἕτερος ἄγγελος accommodatius fuerit 
scribere βουκόλος. ϑεράπων. ἕτερος ϑεράπων  διόνυσος ὃ προλογίζων 
addit L. 



ΔΙΟΝΥΣΟΣ. 

Ἥκχω Ζ]ιὸς παῖς τήνδε Θηβαίαν χϑόνα 

Διόνυσος. ὃν τίκτει z00' ἡ Κάδμου χόρη 
Σεμέλη λοχευϑεῖσ᾽ ἀστραπηφόρῳ πυρί; 

2 3 , 3 - » 

μορφὴν δ᾽ ἀμείψας ἐκ ϑεοῦ βροτησίαν 

πάρειμι “Ζίρκης νάματ᾽ "Iouqvoo 8᾽ ὕδωρ. Ox 

ὁρῶ δὲ μητρὸς μνῆμα τῆς χκεραυνίας 
τόδ᾽ ἐγγὺς οἴκων καὶ δόμων ἐρείπια 

τυφόμενα Ζ]ίου πυρὸς ἔτι ζῶσαν φλόγα. 

ἀϑάνατον Ἥρας μητέρ᾽ εἰς ἐμὴν ὕβριν. 
αἰνῶ δὲ Κάδμον, ἄβατον ὃς πέδον τόδε 10 
τίϑησι ϑυγατρὸς O9xóv: ἀμπέλου δέ νιν 

πέριξ ἐγὼ ᾿χάλυψα βοτρυώδει χλόῃ. 

λιπὼν δὲ Πυδῶν τοὺς πολυχρύσους γύας 
Φρυγῶν τε, Περσῶν ἡλιοβλήτους πλάκας 

Βάκτριά τε τείχη τήν τε δύσχιμον χϑόνα 15 

Μήδων ἐπῆλθον "4oefíav τ᾽ εὐδαίμονα 

᾿“σίαν τε πᾶσαν, ἣ παρ᾽ ἁλμυρὰν ἅλα 

κεῖται μιγάσιν Ἕλλησι βαρβάροις 9" ὁμοῦ 

πλήρεις ἔχουσα καλλιπυργώτους πόλεις, 19 

κἀκεῖ χορεύσας καὶ καταστήσας ἐμὰς 21 
τελετάς, ἵν᾿ εἴην ἐμφανὴς δαίμων βροτοῖς, 22 

εὐριπίδον πενϑεύς minio suprascr. in L, εὐριπίδου βάκχαι 1n P. Cfr. 
schol. Aristoph. Ran. 67 1 Θηβαίαν gramm. Ambros. in Keil. anal. 
gramm. p. 10, 22 (ex Studemundi testimonio), Anecd. Chisiana de re 
metr. ed. Mangelsdorf p. 26, schol. Hephaest. p. 183, Priscian. II p. 151, 
Θηβαίων LP, schol. Tro. 1 4 fort. βροτήσιον 8. Z(ov| Barnes, δίου τε 
L P, τε om. Plut. Sol. 1 | fort. ζώσῃ φλογί vel ζώσης φλογός 18 τοὺς] 
EImsley, τὰς .L P | etiam τῶν πολυχρύσων Elmsley. Cfr. Fragm. Trag. Gr. 
ed. Nauck Adesp. 322 p. 900? | γύας L, γυίας lP, γύας Strab. I p. 9? et XV 
p.687 14 om. L Περσῶν] Bothe, Περσῶν 9" P — 15 δύσχιμον)] Elms- 
ley, δύσχειμον LP cum Strabone 16 ἐπῇλϑον Strab. p. 687, ἐπελ- 
9cov LP cum Strab. p. 27 | ἀραβίαν LP, ἀρραβίαν ! 22 eim P 

3 



0 

ἀμμεμιγμέναι 

ΕὙΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ἐς τήνδε πρῶτον ἦλθον ᾿Ελλήνων χϑόνα. 
πρώτας δὲ Θήβας τάσδε γῆς ᾿Ελληνίδος 
ἀνωλόλυξα, νεβρίδ᾽ ἐξάψας χροὺς 
ϑύρσον vs δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος, 

ἐπεί μ᾽ ἀδελφαὶ μητρός, ἃς ἥκιστα χρῆν. 

“ΖΙιόνυσον οὐκ ἔφασκον ἐκφῦναι “1ιός, 

Σεμέλην δὲ νυμφευϑεῖσαν ἐκ ϑνητοῦ τινος 

ἐς Ζῆν᾽ ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 

Κάδμου σοφίσμαϑ'. ὧν νιν εἵνεκα κτανεῖν 
Ζῆν᾽ ἐξεκαυχῶνϑ'. ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 
τοιγάρ νιν αὐτὰς ἐκ δόμων ᾧστρησ᾽ ἐγὼ 
μανίαις. ὕρος δ᾽ οἰκοῦσι παράκοποι φρενῶν" 

σκευήν τ᾽ ἔχειν ἠνάγκασ᾽ "ὀργίων ἐμῶν, 

καὶ πᾶν τὸ ϑῆλυ σπέρμα Καδμείων ὅσαι 
γυναῖκες ἦσαν ἐξέμηνα δωμάτων" 

ὁμοῦ δὲ Κάδμου παισὶν ἀναμεμιγμέναι 
χλωραῖς ὑπ᾽ ἐλάταις ἀνορόφοις 9' ἧνται πέτραις. 

δεῖ γὰρ πόλιν τήνδ᾽ ἐχμαϑεῖν, κεὶ μὴ ϑέλει. 
ἀτέλεστον οὖσαν τῶν ἐμῶν βακχευμάτων. 
Σεμέλης τὲ μητρὸς ἀπολογήσασϑαί μ᾽ ὕπερ 
φανέντα ϑνητοῖς δαίμον᾽ ὃν τίκτει Zi. 
Κάδμος uiv οὖν γέρας τὲ καὶ τυραννίδα 

Πενϑεῖ δίδωσι ϑυγατρὸς ἐχπεφυκότι. 

ὃς ϑεομαχεῖ τὰ xov ἐμὲ καὶ σπονδῶν ἄπο 

ὠϑεῖ μ᾽ ἐν εὐχαῖς τ᾽ οὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. 

ὧν εἵνεκ᾽ αὐτῷ ϑεὺς γεγὼς ἐνδείξομαι 

πᾶσίν ve Θηβαίοισιν. ἐς δ᾽ ἄλλην χϑόνα, 
τἀνϑένδε ϑέμενος εὖ, μεταστήσω πόδα, 
δεικνὺς ἐμαυτόν" ἣν δὲ Θηβαίων πόλις 

ὀργῆ σὺν ὕπλοις ἐξ ὄρους Báxyag ἄγειν 

90 

40 

20 post 22 transposuit Pierson | χϑόνα] Christ. pat. 1595 ἐς τήνδε 
πρῶτον ἦλϑες ᾿Εβραίων χϑόνα: πόλιν LP 28 δὲ LP, γε l | τάσδε] 
Pierson, τῆσδε LP 25 βέλος] H. Stephanus, μέλος LP 26 ἥκιστ᾽ 
ἐχρὴν LP . 30 ὧν] fort. οὗ | οὔνεκα LP 81 ἐξεκαυχῶνϑ᾽] Elmsley, 
ἐξεκαυχώμεϑ᾽ LP 32 ocrono | Elmsley, oiorogó LP 37 fort. 

38 ἀνορόφοις 9'| scripsi, ἀνορόφοις LP | ἧνται L P, 
εἶνται p | ἀνορόφους ἧνται πέτρας Elmsley 
p. 1571, οὐδαμῶς L 41 otvew LP 

46 οὐδαμοῦ P et Christ. 



BAKXAI T 

ξητῇ, ξυνάψω Μαινάσι στρατηλατῶν. 

ὧν εἵνεκ᾽ εἶδος ϑνητὸν ἀλλάξας ἔχω 
μορφήν v' ἐμὴν μετέβαλον εἰς ἀνδρὺς φύσιν. 
ἀλλ᾽, ὦ λιποῦσαι Τμῶλον ἔρυμα “υδίας, 55 

ϑίασος ἐμὸς γυναῖκες, ἃς ἐκ βαρβάρων 

ἐκόμισα παρέδρους καὶ ξυνεμπόρους ἐμοί, 
ἄρασϑε τἀπιχώρι᾽ ἐν πόλει Φρυγῶν 
τύμπανα, Ῥέας τε μητρὸς ἐμά 9' εὑρήματα, 

βασίλειά v' ἀμφὶ δώματ᾽ ἐλϑοῦσαι τάδε 60 

κτυπεῖτε Πενθέως. ὡς ὁρᾷ Κάδμου πόλις. 

ἐγὼ δὲ Βάκχαις, ἐς Κιϑαιρῶνος πτυχὰς 

ἐλϑὼν ἵν᾿ εἰσί, συμμετασχήσω χορῶν. 

ΧΟΡΟΣ. 

“σίας ἀπὸ γαίας stroph. 

ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα ϑοάξω 65 
p , eS , , 3 3 Βρομίῳ .. πόνον ἡδὺν κάματόν τ εὐ- 

κάματον, Βάκχιον εὐαξομένα. 

τίς ὁδῷ τίς ὁδῶ; τίς; antistr. 

μελάϑροις ἔκτοπος ἔστω, στόμα τ᾽ εὔφη- 

μον ἅπας ἐξοσιούσϑω᾽ τὰ νομισϑεέν- 10 

τα γὰρ αἰεὶ zhióvvcov ὑμνήσω. 

ὦ μάκαρ, ὅστις εὐδαίμων stroph. 

τελετὰς ϑεῶν εἰδὼς 
' ς , 

βιοτὰν ἁγιστεῦύξι 

καὶ ϑιασεύεται ψυχὰν 15 

ἐν ὄρεσσι βακχεύων 

ὁσίοις καϑαρμοῖσιν. 

τά τε ματρὸς μεγάλας ὕρ- 

52 συνάψω P 53 sq. delet G. Bernhardy (54 abiecit Camper) 

55 λιποῦσα LP, λιποῦσαι | et Christ. pat. 1602 et Strab. X p. 469 

57 ἐχόμισ᾽ ὀπαδοὺς Nauck | συνεμπόρους .L — 58 ἄρασϑε] scripsi, eios- 

c9: LP 59 τύπανα Nauck 602 πτύχας LP — 64 γαίας) Hermann, 

γᾶς LP 66 Boouio ϑεῷ Nauck | &óbv Dindorf ^ 67 post εὐαζομένα 
addidit ϑεόν ὦ 69 εὔφαμον Dindorf τὸ ἐξοσιούσϑω .L P, rasura 

corr. in ὁσιούσϑω in 1), 71 διόνυσσον LL | ὑμνήσω] κελαδῶ Nauck 

15 ϑιασσεύεται P — 16 ὄρεσσι] Elmsley, ὄρεσι L P Τὶ ὁσίοις L, ὁσίοισι 
IP| καϑαρμοῖσιν) Elnsley, καϑαρμοῖσι P, καϑαρμοῖς in ras. scr. ! 
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για Κυβέλας ϑεμιτεύων. 

ἀνὰ ϑύρσον τὲ τινάσσων, 80 

κισσῷ τὲ στεφανωϑεὶς 
ΖΙιόνυσον ϑεραπεύει. 

ἴτε Βάκχαι, ἴτε Βάλχαι, 

Βρόμιον παῖδα ϑεὸν ϑεοῦ 

Zlóvucov κατάγουσαι 

Φρυγίων ἐξ ὀρέων ᾿Βλλάδος εἰς 

εὐρυχόρους ἀγυιάς. τὸν Βρόμιον" 

ono ὧι 

ὅν ποτ᾽ ἔχουσ᾽ ἐν ὠδίνων antistr. 
λοχίαις ἀνάγκαισι 

πταμένας fig βροντᾶς 90 

νηδύος ἕκβολον μάτηρ 

ἔτεκεν. λιποῦσ᾽ αἰῶ- 

να χεραυνίῳ πλαγᾷ" 

λοχίοις δ᾽ αὐτίκα νιν δέ- 
Éoro ϑαλάμαις Κρονίδας Ζεύς, 95 

κατὰ μηρῶ δὲ καλύψα 

χρυσέαισιν συνερείδει 
, x 3 , ὦ 

περόναις χρυπτὸν ἀφ ρας. 
^ , e , » 

&vexev δ΄. ἁνίκα Μοῖραι 

τέλεσαν, ταυρόκερων ϑεὸν 100 

στεφάνωσέν τὲ δρακόντων 

στεφάνοις, ἔνϑεν ἄγραν ϑηροτρόφον 

ΜΜαινάδες ἀμφιβάλλονται πλοκάμοις. 

ὦ Σεμέλας τροφοὶ Θῆ- stroph. 105 
pet, στεφανοῦσϑε κισσῷ" 

βούετε βρύετε χλοήρει 

19 ϑεμιτεύων] Musgrave, ϑεμιστεύων LP ΒῚ κατὰ κισσῷ στεφα- 
νωϑεὶς Hermann 82 διόνυσσον L 88 ὦ ἴτε priore loco P et ante 
ras. L 87 εὐρυχόρους] Darnes, εὐρυχώρους 1, et fort. ex εὐρυχόρους 
factum P 89 fort. λοχίοις 99 ἔγεχ εξ L.P 93 χεραυνίω LL, κε- 
ραυνία P | πληγᾶ LP, πλαγᾷᾶ |. 95 ϑαλάμαις] scripsi, ϑαλάμοις L P 
97 χρυσέαις LP, χρυσέαισιν |, χρυσέαισι ξυνερείδει Bothe 109. ϑη- 
ροτρόφον] de quo etiam Musgrave cogitavit, scripsi, ϑηροτρόφοι ἢ et 
ut vid. ante ras. L,, ϑυρσοφόροι | 107 χλοήρει] Hermann post Mus- 
gravium, χλοηρεῖ L P, « super si scripsit ὦ 



BAKXAI eo 

μίλακι. καλλικάρπῳ 

καὶ καταβαλχχιοῦσϑε 

δουὸς ἢ ̓ ν ἐλάτας κλάδοισι, 110 

στικτῶν T. ἐνδυτὰ νεβρίδων 

στέφετε λευκοτρίχων πλοχάμων 
μαλλοῖς" ἀμφὶ ὃὲ νάρϑηκας ὑβριστὰς 

06.0060 * αὐτίκα γᾶ πᾶσα χορεύσει, 

Βρόμιος εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ ϑιάσους 115 

εἰς ὄρος εἰς ὄρος, ἔνϑα μένει 

ϑηλυγενὴς ὄχλος 

ἀφ᾽ ἱστῶν παρὰ κερκίδων τ᾽ 
οἰστρηϑεὶς Ζιονύσῳ. 

ὦ ϑαλάμευμα Κουρή- antistr. 190 

τῶν ζάϑεοί τὲ Κρήτας 

Zoysvérogeg ἕναυλοι S , 
U y L4 

ἕνϑα τρικόρυϑες ἄντροις 
C , , 

pvgcórovov κύχλωμα 

τόδε uot Κορύβαντες qogov: 125 
, ' N , ΄ 
ἀνὰ δὲ βάκχια συντόνῳ 

κέρασαν ἁδυβόᾳ Φρυγίων 

αὐλῶν πνεύματι ματρός τε Ῥέας ἐς 

χέρα ϑῆκαν, κτύπον εὐάσμασι Boxyüv: 
37/ παρὰ δὲ μαινόμενοι Σάτυροι 180 

, , E 

ματέρος ἐξανύσαντο ϑεᾶςο, 

ἐς δὲ χορεύματα 
συνῆψαν τριετηρίδων, 

oig χαίρει Ζινυσος. 

108 μίλακι 1,0 σμίλακι l| καλικάρπω L 109 καταβαχιοῦσϑε L, 
corr. | 110 ^v ἐλάτας κλάδοισι] Blomfield, ἐλάτας κλάδοισιν P et ante 
ras. L, ἐλάτας ἐν κλάδοις | — 111 £vÓóvwr&à P 11 εὖτ᾽ ἂν ἄγῃ] Elms- 

ley, ὅτ᾽ ἄγη LP, ὅστις ἄγει ut videtur ἢ 118 ἀμφ᾽ ἱστῶν P et ut 
vid. ante ras. L | fort. τ΄ delendum 119 διονύσσῳ P 121 ζαϑέου 
Dindorf | κρήτας LP, κρῆτες ut vid. 1. Eadem varietas in libris Stra- 
bonis p. 469 123 ἔνϑα circulo inclusit / ἄντροις] Musgrave, ἐν ἄν- 
τροις LP, ἀνϑοῖς Strab. p. 469 — 125 ηὗρον LP, εὗρον! — 126 βάχχια 
apogr. Paris, βακχεία LP, Bewysío Strabo | ἀνὰ δ᾽ ἀράγματα τυμπά- 
vov Sandys 127 ἁδυβόᾳ] Elmsley, ἡδυβόα LP, &óv(lo&v ex Strab. 
πέρας ἀνὰ δύο βοᾶν Schoene 128 vs fere erasum in 7), 129 εὐάσ- 

μασι] Canter, £v ἄσμασι L P, £v τ᾽ ἄσμασι l (καλλίκχτυπον sÜecuc Strabo) 
131 ϑεᾶς] Ῥέας Strabo — 133 προσῆψαν Strabo 134 oig Strabo, αἷς L P 
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ἡδὺς ἐν οὔρεσιν. ὃς ἂν 135 

ἐκ ϑιάσων δρομαίων 

πέσῃ πεδόσε, νεβοίδος ἔχων 

ἱερὸν ἐνδυτόν, ἀγρεύων 

αἷμα τραγοκτόνον, ὠμοφάγον χάριν, 

ἱέμενος εἰς ὄρεα Φρύγια, “ύδια, 140 
e 2 - , AM ὃ δ᾽ ἔξαρχος Βρόμιος, svoi. 

ῥεῖ δὲ γάλακτι πέδον, ῥεῖ δ᾽ οἴνῳ, ῥεῖ δὲ μελισσᾶν 

νέκταρι, Συρίας δ᾽ ὡς λιβάνου χαπνός. 

ὁ Βακχεὺς δ᾽ ἔχων 145 

πυρσώδη φλόγα πεύκας 

ἐκ νάρϑηκος ἀίσσει 

δρόμῳ καὶ χοροῖς ἐρεϑίζων πλανάτας 
, - 2 5 , 

ἰαχαῖς τ ἀναπάλλων, 

τρυφερὸν πλόκαμον εἰς αἰϑέρα ῥίπτων. 150 

ἅμα δ᾽ [ἐπ᾽] εὐάσμασιν ἐπιβοέμει 
Pe πὸ sr / τοιάδ᾽ ὦ ἴτε Βάκχαι, 

ὦ ἴτε Βάκχαι, Πακ- 

τωλοῦ χρυσορόου χλιδᾷ 

μέλπετε τὸν Zhióvvcov 155 

βαρυβρόμων ὑπὸ τυμπάνων, 
N SY M 9 , P! 

&Ut« τὸν εὔιον ἀγαλλόμεναι ϑεὸν 

ἕν Φρυγίαισι βοαῖς ἐνοπαῖσί ce, 

λωτὸς ὅταν εὐκέλαδος 160 

ἱερὸς ἱερὰ παίγματα 
, , p. 

βρέμῃ, evvoya φοιτάσιν 

135 ἁδὺς Dindorf, ἡδύ γ᾽ Dobree, fort. ἀδὺ δ᾽ | ὄρεσιν LP, οὔρε- 
, 

σιν Ll | ὃς ἂν] Rob. Gompf, órov LP, εὖτ᾽ ἂν Dindorf, fort. ὅστις 
v 137 πέση LL, πεύση P, fori. παίσῃ | x:0000s P 188 ἀγκρεύων 
L, ἀγορεύων P 141 εὖ of L, εὖ οἵ P 144 νέχταρ συρείας P | δ᾽ 
ὡς] fort. δὲ ϑρῴώσχει 145 ἔχων πῦρ corr. in ἔχων P 146 sq. in- 
verso ordine, sed transpositionis notis (f αὐ additis habet L 148 πλά- 
νας P. Fort. δρόμῳ καὶ πλανάτας ἐρεϑίξζων 149 ἂν ἀπ᾽ ἄλλων L, 
ἀναπαλλων P 150 πλόκαμον] πλόκον Burges 161 ἐπ᾽ delevit 
post Elmsleium Hartung | ἐπιβρέμει P, ἐπιβρέμει ἐπι, λίγει᾽ ἠχεῖ L, 
superser. περισσόν | — 158 ὦ erasum in L 153 sq. Παχτωλοῦ]} scripsi, 
τμώλου LP 155 διόνυσσον L 159 fort. Φρυγίοισι | βοαῖς eraso 4 
inter o et « P 161 παίσματα Herwerden 164 βρέμη L, βρέμει 
super s, scripto ἡ P 
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, p , p ERE CSES , 37 5j "T 
εἰς ὄρος εἰς ὕρος᾽ ἡδομένα δ᾽ ἄρα, 165 

πῶλος ὕπως ἅμα ματέρι φορβάδι., 

κῶλον ἄγει ταχύπουν σκιρτήμασι Βάκχα. 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. 

τίς ἐν πύλαισι; Κάδμον ἐχκάλει δόμων. 110 

᾿γήνορος παῖδ᾽. ὃς πόλιν Σιδωνίαν 

λιπὼν ἐπύργωσ᾽ ἄστυ Θηβαίων τόδε. 
ἴτω τις, εἰσάγγελλε Τειρεσίας ὅτι 

ζητεῖ νιν᾿ οἷδε δ᾽ αὐτὸς ὧν ἥκω πέρι 
DÀ , , * , E ἅ τε ξυνεϑέμην πρέσβυς ὧν γεραιτέρῳ, 17 Qt 
᾿ϑύρσους ἀνάπτειν καὶ νεβρῶν δορὰς ἔχειν 
στεφανοῦν rs κρᾶτα κισσίνοις βλαστήμασιν. 

ΚΑΔΜΟΣ. 

ὦ φίλταϑ᾽, ὡς σὴν γῆρυν ἠσθόμην κλύων 
σοφὴν σοφοῦ παρ᾽ ἀνδρός. ἐν δόμοισιν àv: 
ἥκω δ᾽ ἕτοιμος τήνδ᾽ ἔχων σκευὴν ϑεοῦ" 180 

δεῖ γάρ νιν ὄντα παῖδα ϑυγατρὸς ἐξ ἐμῆς 

[Διόνυσον ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις 9502] 

ὅσον x«0' ἡμᾶς δυνατὸν αὔξεσϑαι μέγαν. 
ποῖ δεῖ χορεύειν, ποῦ καϑιστάναι πόδα 

καὶ κρᾶτα σεῖσαι πολιόν; ἐξηγοῦ σύ μοι 185 
, J, , ' Aj , 

yégov γεροντι, Τειρεσία" σὺ γὰρ σοφός. 

ὡς οὐ κάμοιμ᾽ ἂν οὔτε νύκτ᾽ οὔϑ᾽ ἡμέραν 

ϑύρσῳ χροτῶν γῆν᾽ ἐπιλελήσμεϑ᾽ ἡδέως 
, L4 9/959 2 S ,ὔ 2 

γεροντὲς Ovveg. ΤΕ]. ταῦτ ἐμοὶ πάδχεις Goo 

κἀγὼ γὰρ ἡβῶ κἀπιχειρήσω χοροῖς. 190 

ΚΑ. οὐκοῦν ὄχοισιν εἰς ὄρος περάσομεν; 

TEI. ἀλλ᾽ οὐχ ὁμοίως ἂν ὁ ϑεὺς τιμὴν ἔχοι. 

165 ἁδομένα Dindorf 169 βάκχα] Musgrave, βάκχον LP 
170 TEIP. LP, OEP. L| ἐκκάλει) Bergler, ἐκκαλεῖ L.P 143. BEP: 
praescriptum in ἢ), 174 ζητῶ Herwerden 179 fort. ἔνδον ὧν 
ὅμως 181 ϑυγατρὸς] παιδὸς Elmsley 182 delevit Dobree (omisit 

Christ. pat. 1152). Cfr. 860 πέφην᾽ LP, πέφηνεν 1 183 δυνατόν] 
δαίμον᾽ Naber 184 δεῖ] Aldina, δὴ LP | ποῦ] scripsi, ποῖ LP 
188 ἡδέως] Milton, ἡδέων LP, ἡδονῇ Nauck 189 ταὔτ᾽ ἐμοὶ] L. Din- 
dorf, ταυτά μοι LP 190 nota Cadmi hie praescripta personarum notas 
usque ad 200 permutat P 192 ὁμοίως ὃ ϑεὸς ἂν Porson, ὁμοίαν ὁ 
ϑεὸς ἂν Elmsley, fort. ὁμοίως ἂν ϑεὸς [ ἔχει scripto οὐ super z P 
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KA. γέρων γέροντα παιδαγωγήσω σ᾽ ἐγώ. 

TEI. 6 ϑεὸς ἀμοχϑεὶ κεῖσε νῶν ἡγήσεται. 
KA. μόνοι δὲ πόλεως Βακχίῳ χορεύσομεν ; 19ὅ 
TEI. μόνοι γὰρ εὖ φρονοῦμεν, οἵ δ᾽ ἄλλοι κακῶς. 
ΚΑ. μακρὸν τὸ μέλλειν" ἀλλ᾽ ἐμῆς ἔχου χερός. 
TEI. ἰδού, ξύναπτε καὶ ξυνωρίξου χέρα. 
ΚΑ. οὐ καταφρονῶ ᾽γὼ τῶν ϑεῶν ϑνητὸς γεγώς. 
TEI. οὐδὲν σοφιζόμεσϑα τοῖσι δαίμοσι. 200 

πατρίους παραδοχὰς ἅς )' ὁμήλικας χρόνῳ 
κεχτήμεϑ'᾽, οὐδεὶς αὐτὰ καταβαλεῖ λόγος. 
οὐδ᾽ εἰ δι’ ἄκρων τὸ σοφὸν ηὕρηται φρενῶν. 

ἐρεῖ τις ὡς τὸ γῆρας οὐκ αἰσχύνομαι. 

μέλλων χορεύειν κρᾶτα χισσώσας ἐμόν. 205 

ov γὰρ διήρηχ᾽ ὃ ϑεὸς εἴτε τὸν νέον 
χρήξει χορεύειν εἴτε τὸν γεραίτερον, 

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάντων βούλεται τιμὰς ἔχειν 
κοινάς, δι᾿ ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν αὔξεσϑαι ϑέλει. 
ἐπεὶ σὺ φέγγος, Τειρεσία, τόδ᾽ οὐχ ὁρᾶς. 210 

ἐγὼ προφήτης σοι λόγων γενήσομαι. 

Πενϑεὺς πρὸς οἴκους ὅδε διὰ σπουδῆς περᾷ, 

Ey(ovog παῖς. Q κράτος δίδωμι γῆς. 
4 

ὡς ἑἐπτόηται᾽ τί ποτ᾽ ἐρεῖ νεώτερον: 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

ΠΕ. ἔκδημος ὧν μὲν τῆσδ᾽ ἐτύγχανον χϑονός. 215 
κλύω δὲ νξεοχμὰ τήνδ᾽ ἀνὰ πτόλιν κακά, 

γυναῖκας ἡμῖν δώματ᾽ ἐκλελοιπέναι 
πλασταῖσι βακχείαισιν. ἐν δὲ δασκίοις 
ὕρεσι ϑοάζειν, τὸν νεωστὶ δαίμονα 

Zhóvveov ὅστις ἔστι τιμώσας χοροῖς" 290 

194 &uoy9i Elmsley νῶϊν LP, συνίξησις superscr. ἢ 195 fex- 
χείω LP, βακχχίω 0p 198 fort. ξυνάπτω .. χέρας 200 οὐδ᾽ £vco- 
φιζόμεσϑα Musgrave | δαίμοσιν P 201 πατρίους] ex Plut. Mor. 
p. 756 B (ἡ πάτριος καὶ παλαιὰ πίστις) Valeckenaer, zog L, πατρὸς P | 
ὃ] γ᾽ Reisig, fort. delendum 202 καταβαλεῖ] Scaliger, καταβάλλει 
L, καταβάλλη P 203 ἄκρας --- φρενός Plut. 1. l. | εὕρηται LP 
204 ἐρεῖ ex ἀρεῖ ut vid. factum in P 205 χορεύειν factum ex χω- 
ρεύειν in P 207 χρῃξει}] scripsi, εἰ χρὴ LP χηρεύειν P 209 δι᾿ 
ἀριϑμὸν δ᾽ ovófr Heath. Versum delet Bernhardy 210 personae 
notam om. P 211 προφήτης] fort. ὑποφήτης 215 τῇσδ᾽ ex τήνδ᾽ 
factum in P 217 δώματ᾽ L, coucv P  — 9220 διόνυσος P 
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πλήρεις δὲ ϑιάσοις ἐν μέσοισιν ἑστάναι 
- M Wd » 2 , ? , 

κρατῆρας. ἄλλην δ᾽ ἄλλοσ᾽ εἰς ἐρημίαν 

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν. 

πρόφασιν μὲν ὡς δὴ Μαινάδας ϑυοσκύους. 

τῷ σι τὴν δ᾽ ᾿“φροδίτην πρόσϑ᾽ ἄγειν τοῦ Βακχίου. 221 

ὅσας uiv οὖν εἴληφα. δεσμίους χέρας 

σώζουσι πανδήμοισι πρόσπολοι στέγαις" 
ὅσαι δ᾽ ἄπεισιν. ἐξ ὕρους ϑηράσομαι. 

Ἰνώ τ᾽ Ayevqv 9', ἥ μ᾽ ἔτικτ᾽ ᾿Εχίονι, 

᾿Ακταίονός τε μητέρ᾽. Αὐτονόην λέγω. 280 

καὶ σφᾶς σιδηραῖς ἁρμόσας ἐν ἄρκυσιν 

παύσω κακούργου τῆσδε βακχείας τάχα. 

λέγουσι δ᾽ ὥς τις εἰσελήλυϑε ξένος 

γόης ἐπῳδὸς “υδίας ἀπὸ y9ovóc, 

ξανϑοῖσι βοστρύχοισιν εὐύσμοις κομῶν. 235 

οἰνῶπας ὕσσοις χάριτας ᾿ἀφροδίτης ἔχων. 

ὃς ἡμέρας τε κεὐφρόνας συγγίγνεται 

τελετὰς προτείνων εὐίους νεάνισιν. 

εἰ δ᾽ αὐτὸν εἴσω τῆσδε λήψομαι στέγης. 

παύσω κτυποῦντα ϑύρσον ἀνασείοντίά τε 240 

κόμας. τράχηλον σώματος χωρὶς τεμών. 

[ἐκεῖνος εἶναί φησι zhióvvoov ϑεόν. 

ἐκεῖνος £v μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφϑαι Διός. 

ὃς ἐχπυροῦται λαμπάσιν χκεραυνίαις 

σὺν μητρί. ““ίους ὅτι γάμους ἐψεύσατο. 245 
- 2 ΘΟ Ν A Lr 3 ΄ 2 2. ἡ“ 

ταῦτ᾽ οὐχὶ δεινῆς ἀγχόνης ἔστ᾽ ἄξια. 

ὕβρεις ὑβρίζειν, ὅστις ἔστιν ὃ E£voe;] 
΄ 4.7 7 - Χ 

ἀτὰρ τόδ ἄλλο ϑαῦμα,. τὸν τερασκόπον 

292 δ᾽ ἄλλος LL 223 πτώσουσαν P, fort. πτήσσουσαν 221 παν- 
δήμοις mut. in πανδήμοισι L, πανδήμοις P | στέγαις L, δόμοις P 
299 oivo corr. in ivo LL | ἀγαυήν solent exhibere LP 229 sq. delet 
Collmann 233 ὥς τις] Aldina, ὅστις IL P | εἰσελήλυϑεν P, corr. p 
235 εὐόσμοις κομῶν] Badham, εὔοσμον χύμην LP 236 οἰνῶπας 
" . 2:9 ' » . N * , ocv E 1 

ὄσσοις] Scaliger (οἰνωπὰς ὄσσοις Aldina), οἰνωπά τ᾽ ὕσσοις L, οἰνωπὰς 
τ᾽ ὕσοις P, οἰνῶώπὰς τὲ γ᾽ ὕσσοις p, οἰνωπός, ὄσσοις Barnes — 281 συγ- 
γίνεται ΤΡ 239 fort. εἴσω τοῦδε... ξίφους. Cfr. Or. 1531 
242—471 interpolati videntur (243 delevit Dindorf, 2345. 450 Pfander) 

243 ἐρράφϑαι} Reiske, ἐρράφη LP 244 λαμπάσι P 246 δεινὰ 
κἀγχόνης A. Mau ἀγχόνης ἐπάξια Elmsley 248 ἄλλον P 
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ἐν ποικίλαισι νεβρίσι Τειρεσίαν ὁρῶ 
πατέρα τε μητρὺς τῆς ἐμῆς, πολὺν γέλων, 250 

νάρϑηκι βακχεύοντ᾽ * ἀναίνομαι. πάτερ. 

τὸ γῆρας ὑμῶν εἰσορῶν νοῦν οὐκ ἔχον. 
οὐκ ἀποτινάξεις κισσόν; οὐκ ἐλευϑέραν 

ϑύρσου μεϑήσεις χεῖρ᾽. ἐμῆς μητρὺς πάτερ; 
σὺ ταῦτ᾽ ἔπεισας. Τειρεσία" τόνδ᾽ αὖ ϑέλεις 355 
τὸν δαίμον᾽ ἀνθρώποισιν ἐσφέρων νέον 

σκοπεῖν πτερωτοὺς κἀμπύρων μισϑοὺς φέρειν. 

εἰ μή σὲ γῆρας πολιὸν ἐξερρύετο, 

καϑῆσ᾽ ἂν ἐν Βάκχαισι δέσμιος μέσαις. 

τελετὰς πονηρὰς εἰσάγων" γυναιξὶ γὰρ 260 

ὕπου βότρυος ἐν δαιτὶ γίγνεται γάνος, 

οὐχ ὑγιὲς οὐδὲν ἔτι λέγω τῶν ὀργίων. 
ΧΟ. τῆς δυσσεβείας. ὦ ξέν᾽. οὐκ αἰδῇ ϑεοὺς 

Κάδμον vs τὸν σπείραντα γηγενῆ στάχυν. 

᾿Εχίονος δ᾽ ὧν παῖς καταισχύνεις γένος; 265 

TEI. ὅταν λάβῃ τις τῶν λόγων ἀνὴρ σοφὸς 

χαλὰς ἀφορμάς, οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 

σὺ δ᾽ εὔτροχον μὲν γλῶσσαν ὡς φρονῶν ἔχεις, 

ἐν τοῖς λόγοισι δ᾽ οὐκ ἔνεισί GOL φρένες. 

ϑρασὺς δὲ δυνατὸς καὶ λέγειν οἷός v' ἀνὴρ 210 

κακὸς πολίτης γίγνεται νοῦν οὐκ ἔχων. 

οὗτος δ᾽ ὁ δαίμων ὃ νέος, ὃν σὺ διαγελᾶς, 
οὐκ ἂν δυναίμην μέγεϑος ἐξειπεῖν ὅσος 

καϑ' Πλλάδ᾽ ἔσται. δύο γάρ. ὦ νεανία. 

τὰ πρῶτ᾽ ἐν ἀνθρώποισι᾽ Ζ]ημήτηρ ϑεά" 

γῆ δ᾽ ἐστίν, ὄνομα δ᾽ ὁπότερον βούλει κάλει" 

αὕτη μὲν ἐν ξηροῖσιν ἐκτρέφει βροτούς" 
ὃς δ᾽ ἦλϑεν ἐπὶ τἀντίπαλον. ὃ Σεμέλης γόνος 

τῷ -1 σι 

251 fexysóovr' LP, βαχχεύοντας | | πάτερ supplementum metriei 
dueit Kirchhoff 252 ἔχον ex ἔχων fecit 7) 257 φέρων LP, φέ- 
ρειν 0 201 γίνεται LP | γάνος L, γάμος P 263 δυσσεβείας] 
Heiske, εὐσεβείας LP, ἀσεβείας Christ. pat. 191 204 post 265 collocat 
Musgrave 265 καταισχυνεῖς Cobet 270 ϑρασύς τε P | δυνατὸς] 
fort. δρᾶσαι 210 sq., quos habet Stob. flor. 45, 2, delet Dindorf 

211 κακὸν πολίταις Musgrave | γίνεται 1, ἢ 216 ὄνομα L, ὁπόμα P 
(scilicet. aberrante oculo ad ὁπότερον) 278 0g δ᾽. Fix, 00^ LP (ὦ 
δ᾽ Musgrave) | 549" .P 
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βότρυος ὑγρὸν πῶμ᾽ ηὗρε κείσηνέγκατο 
ϑνητοῖς, ὃ παύει τοὺς ταλαιπώρους βροτοὺς 280 

λύπης. ὅταν πλησϑῶσιν ἀμπέλου ῥοῆς, 

ὕπνον vc λήϑην τῶν καϑ'΄ ἡμέραν κακῶν 

δίδωσιν. οὐδ᾽ ἔστ᾽ ἄλλο φάρμακον πόνων. 
οὗτος ϑεοῖσι σπένδεται ϑεὸς γεγώς. 

ὥστε διὰ τοῦτον τἀγάϑ᾽ ἀνθρώπους ἔχειν. 2985 

[καὶ καταγελᾷς viv, ὡς ἐνερράφη δΣ]ιὸς 

μηρῶ; διδάξω σ᾽ ὡς καλῶς ἔχει τόδε. 
ἐπεί νιν ἥρπασ᾽ ἐκ πυρὺς κεραυνίου 
Ζεύς, ἐς δ᾽ Ὄλυμπον βρέφος ἀνήγαγεν ϑεόν. 

Ἥρα νιν ἤϑελ᾽ ἐκβαλεῖν ἀπ᾽ οὐρανοῦ" 290 

Ζεὺς δ᾽ ἀντεμηχανήσαϑ᾽ οἷα δὴ ϑεός. 
ῥδήξας μέρος τι τοῦ χϑόν᾽ ἐγκυκλουμένου 
αἰϑέρος. ἔϑηκε τόνδ᾽ ὅμηρον ἐκδιδοὺς 

ΖΙιόνυσον Ἥρας νεικέων" χρόνῳ δέ νιν 

βοοτοὶ τραφῆναί φασιν ἐν μηρῷ óc, 295 

ὄνομα μεταστήσαντες., ὅτι ϑεᾷ ϑεὸς 

"Ho« zo9' ὡμήρευσε, συνϑέντες λόγον.] 

μάντις δ᾽ ὁ δαίμων ὅδε" τὸ γὰρ βακχεύσιμον 

καὶ τὸ μανιῶδες μαντικὴν πολλὴν ἔχει" 

ὅταν γὰρ ὁ ϑεὺς ἐς τὸ σῶμ᾽ ἔλϑη, πολύς, 300 
λέγειν τὸ μέλλον τοὺς μεμηνότας ποιεῖ. 

“ρεώς vs μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά" 
στρατὸν γὰρ ἐν ὕπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσιν 

φόβος διεπτόηδσε πρὶν λόγχης ϑιγεῖν. 

[μανία δὲ καὶ τοῦτ᾽ ἐστὶ “ιονύσου πάρα.] e c σι 

ἔτ᾽ αὐτὸν ὄψει κἀπὶ “]ελφίσιν πέτραις 

279 πῶμ᾽] Elmsley, πόμ᾽ LP εὗρε LP | fort. κεϊσηγήσατο 
281 πληϑῶσιν P, corr. p — 284sq. delet Dindorf, 286—297 Boeckhium 
secutus seclusit idem 289 δ᾽] τ᾽ Sealiger | Ὄλυμπον . . ϑεόν] 
üuiÀov .. ϑεῶν Mekler, fort. δῶμα .. ϑεῶν 294 Ζιόνυσον) fort. 
εἰδωλον | νείκεσιν Usener 295 ῥαφῆναι. Pierson | ex oce διός P 
297 ὡμήρευσεν LP, corr. lp 300 sq. delet Hartung 302 ἄρεως 
L P, ἄρεος p 304 ϑίγειν LP 305 delevit Pierson 806 £v δελ- 
φοῖς ante ἔτ᾽ habet L | δελφίσι L, δελφοῖσιν P | πέτραις in L erasit 
praeter z et in marg. scripsit πέτραις manus non multo recentior alias 
non obvia. Prope illud z in ras. seriptum v quod quid velit non 
apparet 
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πηδῶντα σὺν πεύκαισι δικόρυφον πλάκα, 

πάλλοντα καὶ δσείοντα Boxystov κλάδον. 

μέγαν v' ἀν᾽ ᾿Πλλάδ᾽. ἀλλ᾽ ἐμοί, Πενϑεῦ, mio: 
μὴ τὸ χράτος αὔχει δύναμιν ἀνϑιρώποις ἔχειν, 810 

μηδ᾽. ἢν δοκῇς μέν. ἡ δὲ δόξα σου vooi,, 

φρονεῖν δόκει ry: τὸν ϑεὸν δ᾽ ἐς γῆν δέχου 
καὶ σπένδε καὶ βάκχευε καὶ στέφου κάρα. 
οὐχ ὁ Zhióvvooe ἀφρονεῖν ἀναγκάσει, 

γυναῖκας ἐς τὴν Κύπριν, ἀλλ᾽ ἐν τῇ φύσει 315 

[τὸ σωφρονεῖν ἔνεστιν εἰς τὰ πάντ᾽ ἀεί] 

τοῦτο. σκοπεῖν χρή" καὶ γὰρ ἐν βαχχεύμασιν 

οὖσ᾽ ἥ γε σώφρων οὐ διαφϑαρήσεται. 

ὁρᾶς, σὺ χαίρεις. ὅταν ἐφεστῶσιν πύλαις 

πολλοί, τὸ Πενϑέως δ᾽ ὄνομα μεγαλύνῃ πόλις. — 320 

κἀκεῖνος, οἶμαι. τέρπεται τιμώμενος. 
ἐγὼ μὲν οὖν καὶ Κάδμος, ὃν σὺ διαγελᾶς, 

κισσῷ v ἐρεψόμεσϑα καὶ χορεύσομεν, 
πολιὰ ξυνωρίς. ἀλλ᾽ ὕμως yogsvréov, 

xov ϑεομαχήσω σῶν λόγων πεισϑεὶς ὕπο. 82 σι 

μαίνῃ γὰρ ὡς ἄλγιστα, κοὔτε φαρμάκοις 
MN , ^ “7 ? M , 

ἄκη λάβοις ἂν οὔτ᾽ ἄνευ τούτων νόσου. 

ΧΟ. ὦ πρέσβυ. Φοῖβόν τ᾽ οὐ καταισχύνεις λόγοις, 

τιμῶν τὲ Βρόμιον σωφρονεῖς, μέγαν ϑεόν. 

KA. dà mai, καλῶς σοι Τειρεσίας παρήνεσεν. 330 
27, A; τ ᾿ , -" 

οἴκει uso ἡμῶν. μὴ ϑύραζε τῶν νόμων. 

νῦν γὰρ πέτῃ τὲ καὶ φρονῶν οὐδὲν φρονεῖς. 
κεί μὴ γὰρ ἔστιν ὃ ϑεὸς οὗτος. ὡς σὺ φής, 
παρὰ Gol λεγέσϑω" καὶ καταψεύδου καλῶς 

ὡς ἔστι. Σεμέλη 9' ἵνα δοκῇ ϑεὸν τεκεῖν. 335 
ἡμῖν τὲ τιμὴ παντὶ τῷ γένει προσῇ. 

307 πεύκοισι P 308 πάλλοντα] Matthiae, βάλλοντα LP 809 μέγαν 
τὰν P 310 ἀνθρώποις) ἐν βροτοῖς F. Gu. Schmidt 311 νοσῇ] 
Aldima, νοσεῖ LP 314 &goovsiv| Salmasius, σωφρονεῖν LP, μὴ 
supra c6 scr. p, μὴ σωφρονεῖν Stob. flor. 14, 8 316 omisit Stobaeus 
flor. 74, 8, habet 5, 15, delevit Kirchhoff. Cfr. Hipp. 79 318 νοῦς 
ἢ ys σώφρων Camper 320 ὄνομα] Aldina, οὔνομα ΠΡ 5821 vócov| 
Dobree, νοσεῖς ΠΡ 888-806 suspectos habet Nauck . 334 λεγέσϑω]) 
νεμέσϑω FK. Gu. Schmidt 335 Σεμέλη 9^] Tyrwhitt, σεμέλης LP 
336 ἡμῶν Scaliger 
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ὁρᾶς τὸν "dxrécovog ἄϑλιον μόρον, 

ὃν ὠμόσιτοι σκύλακες ἃς ἐθρέψατο 

διεσπάσαντο. κρείσσον᾽ ἐν κυναγίαις 

᾿Τρτέμιδος εἶναι κομπάσαντ᾽, ἐν ὀργάσιν. 340 

ὃ μὴ πάϑῃς σύ. δεῦρό σου στέψω κάρα 

κισσῷ us0' ἡμῶν τῷ ϑεῷ τιμὴν δίδου. 

ΠΕ. οὐ μὴ προσοίσεις χεῖρα. βαλχχεύσεις δ᾽ ἰών. 

μηδ᾽ ἐξομόρξῃ μωρίαν τὴν σὴν ἐμοί; 
τῆς σῆς δ᾽ ἀνοίας τόνδε τὸν διδάσκαλον ἐν -— σι 

δίκην μέτειμι. δτειχέτω τις ὡς τάχος. 

ἐλϑὼν δὲ ϑάκους τοῦδ᾽ ἵν᾽ οἰωνοσκοπεῖ, 

μοχλοῖς τριαίνου κἀνάτρεψον ἔμπαλιν. 

ἄνω κάτω τὰ πάντα συγχέας ὁμοῦ. 

καὶ στέμματ᾽ ἀνέμοις καὶ ϑυέλλαισιν μέϑες. 350 

μάλιστα γάρ νιν δήξομαι δράσας τάδε. 

ot δ᾽ ἀνὰ πόλιν στείχοντες ἐξιχνεύσατε 
τὸν ϑηλύμορφον ξένον. ὃς ἐσφέρει νόσον 

καινὴν γυναιξὶ καὶ λέχη λυμαίνεται. 
κἄνπερ λάβητε, δέσμιον πορεύσατε 3: Q σι 

δεῦρ᾽ αὐτόν, ὡς ἂν λευσίμου δίκης τυχὼν 
ϑάνῃ πικρὰν βάκχευσιν ἐν Θήβαις ἰδών. 

TEI. ὦ σχέτλι᾽. ὡς οὐκ οἶσϑα ποῦ ποτ᾽ ci λόγων. 
D P : b ' MR! zn μέμηνας ἤδη" καὶ πρὶν ἐξέστης φρενῶν. 

στείχωμεν ἡμεῖς, Κάδμε, κἀξαιτώμεϑα 800 

ὑπέρ τὲ τούτου καίπερ Óvroo ἀγρίου 
Ui , M ' M , ὑπέρ ts πόλεως τὸν ϑεὸν μηδὲν νέον 

- 3 DTI , , , δρᾶν. ἀλλ᾽ ἕπου μοι κισσίνου βάκτρου μέτα. 
πειρῶ δ᾽ ἀνορϑοῦν σῶμ᾽ ἐμόν. κἀγὼ τὸ σόν" 

γέροντε δ᾽ αἰσχρὸν δύο πεσεῖν" ἴτω δ᾽ ὕμως. 365 
τῷ Βακχίῳ γὰρ τῷ Διὸς δουλευτέον. 
Πενϑεὺς δ᾽ ὕπως μὴ πένϑος εἰσοίσει δόμοις 

337 ἀχτέωνος ex ἀχταίωνος rasura fecit L (sie scribendum esse 

monuit Elmsley), &xreíovos P 338 τὸν LP, ὃν | 5889 χυναγίαις] 
Matthiae, κυνηγίαις LP 341 σοῦ] σοι (vel σὸν) Herwerden 
343 χεῖρα καὶ L| Adesp. 108 N. Gzsoos: μή uot στέφανον ἀμφιϑῆῇς 
κάρᾳ dittographia huius v. esse videtur 345 σῆς δ᾽] Matthiae, σῆς 
ΤΏΡ 346 δίκην) Elmsley, δίκη LP 347 τοῦδ᾽ | Musgrave, τούσδ᾽ 
LP | oiovocxozi; P 348 τριαίνης P 365 γέροντες P 

Euripides, Bacchae. 2 γ, 
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τοῖς σοῖσι, Κάδμε" μαντικῇ uiv οὐ λέγω, 
τοῖς πράγμασιν δέ" μῶρα γὰρ μῶρος λέγει. 

ΧΟ. Ὁσδία πότνα ϑεῶν, stroph. 310 
Ὁσία δ᾽ ἃ κατὰ γᾶν 

χρυσέαν πτέρυγα φέρεις, 
τάδε Π|ενϑέως ἀίεις; 

ἀίεις οὐχ ὁσίαν 

ὕβριν ἐς τὸν Βρόμιον. 315 

τὸν Ztu£A«g, τὸν παρὰ καλλιστεφάνοις 
εὐφροσύναις δαίμονα πρῶ- 

TOV μακάρων; ὃς τάδ᾽ ἔχει, 

ϑιασεύειν τὲ χοροῖς 

μετά τ᾽ αὐλοῦ γελάσαι 880 
ἀποπαῦσαί τε μερίμνας, 

ὁπόταν βότρυος ἔλϑ1) 
γάνος ἕν δαιτὶ ϑεῶν., 

κισσοφόροις δ᾽ ἐν ϑαλίαις 

ἀνδράσι κρατὴρ ὕπνον ἀμφιβάλλῃ. 385 

ἀχαλίνων στομάτων antistr. 

ἀνόμου τ᾽ ἀφροσύνας 

τὸ τέλος δυστυχία" 
e SM - € , 

ὁ δὲ τᾶς ἡσυχίας 

βίοτος καὶ τὸ φρονεῖν 390 
ἀσάλευτόν τὲ μένει, 

καὶ συνέχει δώματα" πόρσω γὰρ ὕμως 

αἰϑέρα ναίοντες ὁρῶ- 

σιν τὰ βροτῶν οὐρανίδαι. 
τὸ σοφὺν δ᾽ οὐ σοφία 395 

τό τὲ μὴ ϑνητὰ φρονεῖν. 

369 πράγμασι LP, corr. 0 312 χρυσέαν] Brunckio monente 
Matthiae, χρύσεα LL, χρυσέα P | χρύσεα σκῆπτρα φέρεις Elmsley, χρυσέᾳ 
πτέρυγι φέρῃ Thompson 9818 τάδε] Aldina, τὰ δὲ LP 315 ἐς hie 
habet P 379 ϑιεύσειν P 383 ϑεῶν} fort. φίλον 385 ἀμφι- 
βάλλῃ) Barnes, ἀμφιβάλη (ἀμφὶ βάλη) LP 389 ἁσυχίας Dindorf 
392 δώματα P, δῶμα in ras. scr. | | πόρσω γὰρ] Elmsley, πόρρω γὰρ 
Stob. flor. 58, 3, πρόσω γὰρ ἀλλ᾽ LP 394 ὁρῶσιν L, sed cw in ras. 
scr. |, ὁρῶσι .P 396 ϑνατὰ Elmsley 
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βοαχὺς αἰών" ἐπὶ τούτῳ 

δὲ τίς ἂν μεγάλα διώκων 
τὰ παρόντ᾽ οὐχὶ φέροι; 

μαινομένων οἵδε τρύποι 400 

καὶ κακοβούλων παρ᾽ ἔμοιγε φωτῶν. 

ἱκοίμαν ποτὶ Κύπρον, stroph. 

νᾶσον τᾶς AqooO(rag, 

ἐν ἃ ϑελξίφρονες νέμον- 
ται ϑνατοῖσιν ἔρωτες. 405 

Πάφον àv ἑἕκατόστομοι 

Βωκάρου ποταμοῦ ῥοαὶ 
καρπίζουσιν ἄνομβροι. 

οὗ 9' & καλλιστευομένα 
Πιερία μούσειος ἕδρα, 410 

σεμνὰ κλιτὺς Ὀλύμπου" 

ἐκεῖσ᾽ ἄγε μ᾽, ὦ Βρόμιε Βρόμιε. 
πρόβακχ᾽ εὔιε δαῖμον. 
ἐκεῖ Χάριτες, ἐκεῖ δὲ Πόϑος" 
ἐκεῖ δὲ Βάκχαις ϑέμις ὀργιάζειν. 415 

ὁ δαίμων ὁ is παῖς antistr. 

χαίρει μὲν ϑαλίαισιν,. 

φιλεῖ δ᾽ ὀλβοδότειραν Εἰ- 
ρήναν., κουροτρόφον ϑεάν. 420 

ἴσα δ᾽ ἔς τε τὸν ὄλβιον 
τόν τὲ χείρονα δῶκ᾽ ἔχειν 

οἴνου τέρψιν ἄλυπον᾽ 

μισεῖ δ᾽ ὦ μὴ ταῦτα μέλει. 

898 δὲ τίς] Madvig, δέ τις L P | τὰ μεγάλα P, μακρὰ Heimsoeth 
399 φέροι] Tyrwhitt, φέρει LP 400 μαινομένων δ᾽ Stob. fl. 22, 11 
401 ἐμοὶ 1.,ἕ ἔμοιγε [LP 402 Κύπρον] Elmsleium secutus Hermann, r&v 
wózoov LP 408 νᾶσον τὰν E. Petersen 404 ἐν «| Nauck, ἵνα L P, 
ἵν᾽ οἱ Heath 400 Πάφον] Hermann, Πάφον 9" LP 401 Βωχάρου]Ἅ 
Meursius, βαρβάρου LP 408 &voupoov Matthiae 409 οὗ 9^ «| 
Schoene, ὕπου δ᾽ «& LP, sed δ᾽ & delevit i, ποῦ δ᾽ & Nauck 
410 πιερεία P 411 xArvc| Canter, κλειτὺς LP 419 μ᾽, ὦ] 
Hartung Hermannum secutus, us LP 413 zoópoxy siu] Hermann, 

προβαχχήιε LP | δαίμων 1 415 Βάκχαις] Kirchhoff, βάκχχαισιν LL, 
βάκχαισι P 419 εἰρήνην P 491 ἴσα LP, ἴσαν l 422 χείρον᾽ 
ἔδωκ᾽ Seidler 
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κατὰ φάος νύκτας τὲ φίλας 425 

εὐαίωνα διαζῆν. ι 
' VÀ 3 , , , 

σοφὸν δ᾽ ἀπέχειν πραπίδα φρένα τὲ 

περισσῶν παρὰ φωτῶν" 

τὸ πλῆϑος O τι τὸ φαυλότερον 480 
2 , - , / S? ^ , ἐνόμισε χρῆταί τε. τόδ᾽ ἂν δεχοίμαν. 

ΘΕΡΑΤΙΩΝ, 

Πενϑεῦ. πάρεσμεν τήνδ᾽ ἄγραν ἠγρευκότες 

ἐφ᾽ ἣν ἔπεμψας. οὐδ᾽ ἄκρανϑ᾽ ὡρμήσαμεν. 435 

ὁ ϑὴρ δ᾽ 00 ἡμῖν πρᾶος οὐδ᾽ ὑπέσπασεν 
E , 5 9 , 9) 3 x , 

φυγῇ πόδ᾽. ἀλλ᾽ ἔδωκεν οὐκ ἄκων χέρας, 

οὐδ᾽ ὠχρὸς οὐδ᾽ ἤλλαξεν οἰνωπὸν γένυν, 
-» Χ Ν P 3 , 2 / 

γελῶν δὲ x«i δεῖν κἀπάγειν ἐφίετο 

ἔμενέ τε. τοὐμὸν εὐπετὲς ποιούμενοο. 440 
ϑδν ὩΝ 2 : “- 5 175: tera 3 3 Ὄς ἢ 

κἀγὼ δι᾽ αἰδοῦς sizov: ὦ ἕέν᾽. οὐχ ἑκὼν 

ἄγω σε. Πενθέως δ᾽ ὅς μ᾽ ἔπεμψ᾽ ἐπιστολαῖς. 

ἃς δ᾽ αὖ σὺ Βάκχας εἷρξας, ὃς συνήρπασας 

κἄδησας ἐν δεσμοῖσι πανδήμου στέγης. 

φροοῦδαί γ᾽ ἐκεῖναι λελυμέναι πρὸς ὀργάδας 445 
σκιρτῶσι Βρόμιον ἀνακαλούμεναι ϑεόν" 

αὐτόματα δ᾽ αὐταῖς δεσμὰ διελύϑη ποδῶν 

κλῇδές v ἀνῆκαν ϑύρετρ᾽ ἄνευ ϑνητῆς χερός. 

πολλῶν δ᾽ ὅδ᾽ ἁνὴρ ϑαυμάτων ἥκει πλέως 

ἐς τάσδε Θήβας. σοὶ δὲ τἄλλα χρὴ μέλειν. 450 

ΠΕ. μέϑεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽ " ἐν ἄρκυσιν γὰρ ὧν 
οὐκ ἔστιν οὕτως ὠκὺς ὥστε μ᾽ ἐκφυγεῖν. 

ἀτὰρ τὸ μὲν σῶμ᾽ οὐκ ἄμορφος εἶ, Éfve, 
ὡς ἐς γυναῖκας, ἐφ᾽ ὅπερ ἐς Θήβας πάρει" 

πλόκαμός τὲ γάρ Gov ταναὺς οὐ πάλης ὕπο, 455 

491 σοφὸν] Aldina, σοφὰν LP πραπίδα L, παρ᾽ ἀσπίδα P 
430 0 τι τὸ] Brunck, ὅτι τὲ LL, sed vs in ras. ser. ἢ, ὄτιπερ DP 491 τε 
τόδ᾽ Qv δεχοίμαν)] Kirchho(f (δεχοίμαν iam Musgrave), rs τόδε τοι 
λέγοιμ᾽ ἂν LL, v ἐν τῶδε λεγοίμην ἄν P 480 οὐδ᾽] οὔϑ'᾽ Collmann 
438 οὐδ᾽ ὠχρὸς ὧν (vel ὠχριῶν) Nauck, οὔϑ'᾽ ὠχριῶν Collmann 
440 εὐπετὲς) Nauck, εὐπρεπὲς LP, εὐτρεπὲς Canter 442 ἐγώ cs et 
ἔπεμψεν P, fort. ἔπεμψεν ἐντολαῖς 443 βάχκας LL | Βάλχας χειρίας 
συνήρπασας F. Gu. Schmidt 448 xAnt0 ἐστ᾽ 1 449 ἀνὴρ LP 
450 δὲ v ἄλλα LP 451 μέϑεσϑε) Burges, μαίνεσϑε LL, yo. λάξυσϑε 
superser. p | τοῦδ᾽, superscripto ἐμοῦ, LL 
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γένυν παρ᾽ αὐτὴν χεχυμένος, πόϑου πλέως" 
λευκὴν δὲ χροιὰν ἐκ παρασκευῆς ἔχεις, 

οὐχ ἡλίου βολαῖσιν, ἀλλ᾽ ὑπὸ σκιᾶς. 
τὴν "4qooüírqv καλλονῇ ϑηρώμενος. 
πρῶτον uiv οὖν μοι λέξον ὅστις εἶ γένος. 400 

AIL. οὐ κόμπος οὐδείς" ῥάδιον δ᾽ εἰπεῖν τόδε. 
τὸν ἀνϑεμώδη Τμῶλον οἶσϑά που κλύων. 

ΠΕ. οἶδ᾽, ὃς τὸ Σάρδεων ἄστυ περιβάλλει κύκλῳ. 

21. ἐντεῦϑέεν εἰμι, Πυδία δέ μοι πατρίς. 

ΠΕ. πόϑεν δὲ τελετὰς τάσδ᾽ ἄγεις ἐς ᾿Βλλάδα; 465 

21. Διόνυσος ἡμᾶς εἰσέβησ᾽, ὁ τοῦ Διός. 
ΠΕ. ἄΖεὺς δ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖ vig, ὃς νέους τίκτει ϑεούς; 

AI. οὔκ, ἀλλ᾽ ὁ Σεμέλην ἐνθάδε ζεύξας γάμοις. 

ΠΕ. πότερα δὲ νύκτωρ ἢ κατ᾽ ὕμμ᾽ ἠνάγκασεν; 

21. ὁρῶν ὁρῶντα. καὶ δίδωσιν ὄργια. 4τὸ 

ΠΕ. τὰ δ᾽ ὕργι᾽ ἐστὶ τίν᾽ ἰδέαν ἔχοντά σοι: 
AI. ἄρρητ᾽ ἀβακχεύτοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

ΠΕ. ἔχει δ᾽ ὄνησιν τοῖσι ϑύουσιν τίνα: 
AIL. οὐ ϑέμις ἀκοῦσαί σ᾽. ἔστι δ᾽ ἄξι᾽ εἰδέναι. 

ΠΕ. εὖ τοῦτ᾽ ἐκιβδήλευσας. ἵν᾿ ἀκοῦσαι ϑέλω. 415 
AIL. ἀσέβειαν ἀσκοῦντ᾽ ὄργι᾽ ἐχϑαίρει Seo. 
ΠΕ. τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς, ποῖός τις ἦν: 

AIL. ὃποϊῖος ἤϑελ᾽ " οὐκ ἐγὼ τασσον τόδε. 
ΠΕΡ. τοῦτ᾽ αὖ παρωχέτευσας εὖ κοὐδὲν λέγων. 
AI. δόξει τις ἀμαϑεῖ σοφὰ λέγων οὐκ εὖ φρονεῖν. 480 
ΠΕ. ἦλϑες δὲ πρῶτα δεῦρ᾽ ἄγων τὸν δαίμονα; 
21. πᾶς ἀναχορεύει βαρβάρων τάδ᾽ ὄργια. 
ΠΕ. φρονοῦσι γὰρ κάκιον ᾿Ελλήνων πολύ. 

401 λευκὴν etiam P, sed zv ex && vel α corr. p | δὲ] τε Elmsley | 
ἐκ παρασκευῆς} Hermanno monente Kirchhoff, εἰς παρασχευὴν LP 
461 οὐκ O0yxog οὐδείς M.L. Earle 465 πόϑεν] fort. τίνος 406 εἰσέβησ᾽] 
Abresch, εὐσέβησ᾽ LP 468 ὃ L, ὃς P | Σεμέλην] H. Stephanus, 
σεμέλης LP | ἐνθάδε ξεύξας)] Musgrave, ἐνθάδ᾽ ἔζευξεν LP | ἀλλὰ 
Σεμέλην ἐνθάδ᾽ ἔζευξεν Canter 469 νύχτωρ σ᾽ et ὄμματ᾽ P | ἠνάγ- 
κασεν] ἐνήγισεν Canter, σ᾽ ἤγνισεν heiske — 470 ρῶντα P 418 τοῖσι, 
ϑύουσιν])] fort. τοῖς ϑυοσχοῦσιν 4τῦ ϑέλων LP, ϑέλω l, fort. ποϑῶ 
410 ἀσκοῦνϑ'᾽ Ooyr LP (cs super 9? et ὄργι᾽ D) 411 ὁ ϑεός Brunck | 
ὁρᾶν γὰρ] Musgrave, γὰρ ὁρᾶν LP. Inter ὁρᾶν et φὴς superscr. ov p | 

ἦν] Musgrave, 7 P, óv a manu recenti L 480 φρονεῖν] λέγειν 
Stob. fl. 4, 18 



99 ETYTPIIIIAOT 

AL. τάδ᾽ εὖ γε μᾶλλον" oí νόμοι δὲ διάφοροι. 
ΠΕ. τὰ δ᾽ ἱερὰ νύκτωρ ἢ μεϑ' ἡμέραν τελεῖς; 485 

41. — vóxvog τὰ πολλά᾽ σεμνότητ᾽ ἔχει σκότος. 

ΠΕ. τοῦτ᾽ ἐς γυναῖκας δόλιόν ἐστι καὶ σαϑρόν. 

AL. κἀν ἡμέρᾳ τό γ᾽ αἰσχρὸν ἐξεύροι τις ἄν. 
ΠΕ. δίκην Gc δοῦναι δεῖ σοφισμάτων κακῶν. 

4l. σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε κἀσεβοῦντ᾽ ἐς τὸν ϑεόν. 490 

ΠΕ. ὡς ϑρασὺς ὁ Βάκχος κοὐκ ἀγύμναστος λόγων. 

41. εἴφ᾽ ὅ τι παϑεῖν δεῖ" τί μὲ τὸ δεινὸν ἐργάσῃ; 

ΠΕ. πρῶτον μὲν ἁβρὸν βόστρυχον τεμῶ σέϑεν. 

411. ἱερὸς ὁ πλόκαμος" τῷ ϑεῷ δ᾽ αὐτὸν τρέφω. 

ΠΕ. ἔπειτα ϑύρσον τόνδε παράδος ἐκ χεροῖν. 49 

41]. αὐτός μ᾽ ἀφαιροῦ᾽ τόνδε Ζιονύσου φορῶ. 
ΠΕ. εἴρκταῖσί v' ἔνδον σῶμα σὸν φυλάξομεν. 

σι 

21. λύσει u' ὃ δαίμων αὐτός. ὅταν ἐγὼ ϑέλω. 

ΠΕ. ὅταν γε καλέσῃς αὐτὸν ἐν Βάκχαις σταϑείο. 

4l. καὶ νῦν ἃ πάσχω πλησίον παρὼν ὁρᾷ. 500 

ΠΕ. καὶ ποῦ στιν; οὐ yàg φανερὸς ὄὕμμασίν γ᾽ ἐμοῖο. 

41]. παρ᾽ ἐμοί" σὺ δ᾽ ἀσεβὴς αὐτὸν ὧν οὐκ εἰσορᾷς. 
ΠΕ. λάξυσϑε' καταφρονεῖ us καὶ Θήβας ὅδε. 

41]. αὐδῶ us μὴ δεῖν σωφρονῶν οὐ σώφροσιν. 

IIE. ἐγὼ δὲ δεῖν γε, κυριώτερος σέϑεν. 505 
41. οὐκ οἶσϑ᾽ ὅτι fio οὐδ᾽ ὁρᾷς οὔϑ᾽ ὅστις εἶ. 

ΠΕ. Πενϑεύς, ᾿Δγαύης παῖς, πατρὸς δ᾽ ᾿Εχίονος. 

211. ἐνδυστυχῆσαι τοὔνομ᾽ ἐπιτήδειος ci. 
ΠΕ. χώρει" καϑείρξατ᾽ αὐτὸν ἱππικαῖς πέλας 

φάτναισιν. ὡς ἂν σκότιον εἰσορᾷ κνέφας. 510 

ἐκεῖ yógeve* τάσδε δ᾽ dg ἄγων πάρει 
κακῶν συνεργοὺς ἢ διεμπολήσομεν 

ἢ χεῖρα δούπου τοῦδε καὶ βύρσης κτύπου 

484 τάδ᾽] fort. τόδ᾽ δὲ om. 490 ἀμαϑίας ἀσεβοῦντ᾽ P | κἀσε- 
βοῦντ᾽] οὐκ εὐσεβοῦντ᾽ Pierson 495 fort. χερός — 500 νῦν γ᾽ Fix 
501 χαὶ ποῦ στιν) ποῦ δ᾽ ἔστιν Kirchhoff | ὄμμασι L, ὄμμασιν 1Ὁ 
502 αὐτὸν) Elmsley, αὐτὸς LP 503 μου καὶ ϑήβης LP, us καὶ 93- 
fes 1 et schol. Aristoph. ran. 103 506 οὐκ oic)" ὃ βάζεις Cobet, 
οὐδ᾽ ὃ δρᾷς οὐδ᾽ ὕστις εἶ Reiske, Z9" ὅστις εἶ Elmsley, fort. οὐκ oi69^ 
ὕπου γῆς οὐδ᾽ ὁρᾷς ἔϑ'᾽ ὅστις εἶ ὅ07 ἀγαυῆς ΤΡ 510—318 per- 

sonarum notae, quae minio praescriptae erant, nunc erasae sunt in ἢ, 
513 κτύπους P 
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παύσας, ἐφ᾽ ἱστοῖς δμωίδας κεκτήσομαι. 
AL. στείχοιμ᾽ Gv: Ó τι γὰρ μὴ χρεών, οὔτοι χρεὼν δ1ὅ 

παϑεῖν. ἀτάρ τοι τῶνδ᾽ ἄποιν᾽ ὑβρισμάτων 
μέτεισι ΖΙ΄ιόνυσός σ᾽, ὃν οὐκ εἶναι λέγεις" 
ἡμᾶς γὰρ ἀδικῶν κεῖνον εἰς δεσμοὺς ἄγεις. 

ΧΟ. ᾿ἀχελῴου ϑύγατερ, stroph. 

πότνι᾽ εὐπάρϑενε fixa, 520 

σὺ γὰρ ἕν σαῖς ποτε παγαῖς 

τὸ Zhie βρέφος ἔλαβες, 

ὅτε μηρῷ πυρὸς ἐξ ἀ- 

ϑανάτου Ζεὺς Ó τεκὼν ἥρ- 

πασέ νιν, τάδ᾽ ἀναβοάδας" 

ἴϑι, Ζιϑύραμβ᾽. ἐμὰν ἄρ- 
σενα τάνδε βᾶϑι νηδύν" 

ἀναφαίνω δὲ τόδ᾽. ὦ Βάκ- 
yv, Θήβαις ὀνομάζειν. 

σὺ δέ μ᾽. ὦ μάκαιρα “]έρκα, ὅ80 
στεφανηφόρους cmo], 

ϑιάσους ἔχουσαν ἐν σοί. 

τί μ᾽ ἀναίνῃ; τί μὲ φεύγεις: 
ἔτι ναὶ τὰν βοτρυώδη 

ΖΙιονύσου χάριν oivag, 535 

ἔτι Go, τοῦ Βρομίου μελήδει. 

Ox τῷ Ox 

er e * * . 
[οἵαν οἵαν ὀργὰν antistr. 

ἀναφαίνει χϑόνιον 

γένος ἐκφύς τε δράκοντός 
ποτὲ Πενϑεύς, ὃν ᾿Εχίων 540 
2 , , 

ἐφύτευσε χϑόνιος, 

ἀγριωπὸν τέρας. οὐ φῶ- 

ὅ14 παύσας P, πάσας L 515 personae notam in ras. scr. | | 
οὔτοι] Porson, οὔτι L, οὔτε P 618 ἀδικῶν] fort. ἀπάγων. Ante 519 
lacunam indicavit Canterum secutus Musgrave, at v. 537 spurius esse 
videtur | 523 μηρὼ P 9524 ὁ τεκὼν ἥρπασε] ἀνελὼν ἥρμοσε Kayser 

525 τάδ᾽ ἀναβοάσας L, τάδ᾽ ἀναβοήσας P, ταῦτ᾽ ἀναβώσας Mus- 
grave 526 i91] Hermann, i9? ὦ LP 528 ἀναφαίνω) Hermann, 
ἀναφανῶ LP — 530 μάκαιρα Θήβα Middendorf 581 στεφαναφόρους 
Dindorf δ82 fort. ἄγουσαν ὅ84 ναὶ LP, νὴ p | 535 διονύσσου | 
537 delevit Bothe 
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τα βρότειον, φόνιον δ᾽ ὥσ- 
τε γίγαντ᾽ ἀντίπαλον ϑεοῖς" 

ὃς ἔμ᾽ ἐν βρύόχοισι τὰν τοῦ 545 
Βρομίου τάχα ξυνάψει, 

τὸν ἐμὸν δ᾽ ἐντὸς ἔχει δώ- 
ματος ἤδη ϑιασώταν 

σχοτίαισι κρυπτὸν εἱρκταῖς. 

écogüg τάδ᾽. ὦ Zhióg παῖ 550 
Ζιόνυσε, σοὺς προφήτας 

ἐν ἁμίλλαισιν ἀνάγκας; 

μόλε, χρυσωπέ, τινάσσων. 

ἄνα, ϑύρσον κατ᾿ Ὀλύμπου, 

φονίου δ᾽ ἀνδρὸς ὕβριν κατάσχες. 555 

πόϑι Νύσης ἄρα τᾶς ϑη- 

ροτρόφου ϑυρσοφορεῖς 
» ϑιάσους, ὦ Zhóvvo , ἢ 

κορυφαῖς Κωρυχκίαις; 

τάχα δ᾽ ἐν ταῖς πολυδένδρεσ- 560 
σιν Ὀλύμπου ϑαλάμαις, ἔν- 
ϑα zov Ὀρφεὺς κιϑαρίζων 
σύναγεν δένδρεα μούσαις, 

σύναγεν ϑῆρας ἀγρώτας. 

μάκαρ ὦ Πιερία, 565 
σέβεταί σ᾽ Ἐὔιος, ἥξει 

τε χορεύων ἅμα βακχεύ- 

544 ϑεοῖσιν .L, sed σὺν in ras. scr. 1 545 ἔμ᾽ ἐν] Dobree, μὲ ΤΡ 
546 ξυνάψει) Barnes, συνάψει LP... .547 δ᾽ erasum in 7 549 6xo- 
τίαισι . . εἱρχαταῖς) Bothe, σκοτίαις.. £v sigxraig IL P. Fort. σκοτίοισι 
550 ἐφορᾷς Bandys 551 διόνυσσε l| σὰς P — 552 postmodum addi- 
dit L 553 χρυσωπὲ] Usener, yovcóze LP 554 ἀνὰ L, ἄνα P, ἄνα 
Hermann Ὀλύμπου] Kirchhoff, ὄλυμπον LP 556 Νύσας Elmsley | 
ἄρα ϑηροτρόφου LL, sed oc 9? in ras. scr. |, ἄρα τᾶς 4mooroóqov P | 
ϑυρσοφοραῖς, scripto e super «t, L, ϑυρσοφοραῖσιν ἰ 558 διόνυσε LP | 
fort. ἢν . 559 κορυφὲς P | fort. Κωρυκίοις ^ 560 ταῖσι P et eraso t 
L | πολυδένδρεσιν LL, πολυδένδρεσσιν 1, πολυδένδραισιν P 561 ϑαλά- 
ucrg] Barnes, θαλάμοις IL.P, fort. ϑεράπναις. Cfr. Hel. 1188. 563 σύ- 
veys LP, συνάγει hie et in proximo v. Dobree | δένδρε᾽ ἄμουσα et bis 
ξύναγεν E. Sommerbrodt — 564 ϑῆρας] Aldina, ϑήρας 1. — 565 μάκαρ] 

Hermann, μάκαιρ LP 567 χορεύων] scripsi, χορεύσων .L.P (sed cov 
in ras. scr. j) 
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μασι, τόν τ᾿ ὠκυρόαν 
διαβὰς ᾿“ξιὸν εἴλισ- 

σομένας Μαινάδας ἄξει, 510 

“υδίαν τε, τὸν εὐδαιμονίας 

Boorois ὀλβοδόταν 

πατέρα τε, τὸν ἔκλυον 

εὔιππον χώραν ὕδασιν 

καλλίστοισι λιπαίνειν. Qu -1 σι 

ΔΙΟΝΎΣΟΣ. 
ἰώ. 

κλύετ᾽ ἐμᾶς κλύετ᾽ αὐδᾶς. 

ἰὼ Βάκχαι, ἰὼ Βάκχαι. 

XO. τίς ὅδε. τίς πόϑεν ὃ κέλαδος ἀνά u' ἐκάλεσεν Εὐίου:; 

ZI. ἰὼ ἰώ, πάλιν αὐδῶ, 580 

ὃ Σεμέλας, ὁ Διὸς παῖς. 

ΧΟ. ἰὼ ἰὼ δέσποτα δέσποτα, 
, 

μόλε vvv ἡμέτερον ἐς 

ϑίασον, ὦ Βρόμιε Βρόμιε. 

πέδου χϑονὸς ἔνοσι πότνια. 585 
3 & ἃ, 

τάχα τὰ Πενϑέως 
μέλαϑρα διατινάξεται πεσήμασιν. 

0 ΖΙιόνυσος ἀνὰ μέλαϑρα᾽ 
σέβετέ νιν. σέβομεν ὥ. 590 

ἴδετε λάινα κίοσιν ἔμβολα 

διάδρομα τάδε" 

Βρόμιος ἀλαλάξεται στέγας ἔσω. 

568 βαχχεύμασιν P et ante ras. L | ὠκυρόαν L, ὦ κύρίαν P 
569 ἀξιὸν L, ἄξιον P 510 εἱλισσομένας)] Heath, εἱλισσομένας τε L, 
εἱλησσομένας vs P 571 Λοιδίαν ex Photio et Harpocratione Heath | 
τὸν] Hermann, τὸν τᾶς L, τὸν τὰς P 513 πατέρα τε, τὸν] πατέρα, 
τὸν Bothe, fort. ποταμόν, ὃν 514 ὕδασι LP 577 fort. «46297 
ἁμᾶς 519 τίς ὅδε, τίς πόϑεν ὅδ᾽ Hermann, fort. τίς ὅδε, τίς ὅδε πό- 
Qr 583 vv LP | &uérsgov Dindorf 585 πέδου] Elmsley, πέδου 
an πέδον LP exhibeant, haud facile discernas — 588 διατινάξεται P 
x . E T ; 2c : 
590 ante σέβετε inseruit notam διὸ 1, ante σέβομεν hemichorii nota mi- 
nio scripta in LP 591 ἴδετε L, ἴδετε τὰ P, εἴδετε Dobree, fort. ἐδὲ 
τὰ | κίοσιν om. P 593 chori nota praefixa in L| ἀλαλάξεται P, ἀλά- 
λαξε τᾶς Dobree (ἠλάλαξε τᾶς Tyrwhitt) 
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4I. ἅπτε κεραύνιον αἴϑοπα λαμπάδα" 

σύμφλεγε σύμφλεγε δώματα Πενϑὃ ἕως. 595 
A0 oto 

πῦρ οὐ λεύσσεις οὐδ᾽ αὐγάζῃ 

Σεμέλας ἱερὸν ἀμφὶ τάφον ἅν 

ποτὲ χεραυνοβόλος ἔλιπε φλόγα 

zov βροντᾶς; 

δίκετε πεδόσε τρομερὰ σώματα 600 

δίκετε, Μαινάδες" 

ὁ γὰρ ἄναξ ἄνω κάτω τιϑεὶς ἔπεισι 

μέλαϑρα τάδε “]ιὸς γόνος. 

ΔΙΟΝΥ͂ΣΟΣ. 
, ^ er 5 , 

βάρβαροι γυναῖχες, οὕτως ἐχπεπληγμέναι φόβῳ 

πρὸς πέδῳ πεπτώκατ᾽; 160709 , ὡς ἔοικε, Βακχίου 605 
, ^ , PINE) ) 202.) , , 

διατινάξαντος δῶμα Πενϑέως" ἀλλ᾽ (ἄγ᾽ ἐξανίστατε 

σῶμα καὶ ϑαρσεῖτε σαρχὸς ἐξαμείψασαι τρόμον. 

ΧΟ. ὦ φάος μέγιστον ἡμῖν εὐίου βαχχεύματος. 

ὡς ἐσεῖδον ἀσμένη Ge, μονάδ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρημίαν. 
41. — sig ἀϑυμίαν ἀφίκεσϑ'᾽, ἡνίκ᾽ εἰσεπεμπόμην, 610 

Πενϑέως ὡς ἐς σκοτεινὰς δρχάνας πεσούμενος; 

XO. πῶς γὰρ οὔ; τίς μοι φύλαξ qv, εἰ σὺ συμφορᾶς τύχοις; 
ἀλλὰ πῶς ἠλευϑερώϑης ἀνδρὸς ἀνοσίου βρόχων; 

4l. αὐτὸς ἐξέσῳσ᾽ ἐμαυτὸν ῥᾳδίως ἄνευ πόνου. 

ΧΟ. οὐδέ σου συνῆψε χεῖρε δεσμίοισιν ἐν βρόχοις; 615 

AL. ταῦτα καὶ καϑύβρισ᾽ αὐτόν, ὅτι uc δεσμεύειν δοκῶν 

οὔτ᾽ ἔϑιγεν οὔϑ᾽ ἥψαϑ᾽ ἡμῶν, ἐλπίσιν δ᾽ ἐβόσκετο. 
πρὺς φάτναις δὲ ταῦρον εὑρών, οὗ καϑεῖργ᾽ ἡμᾶς ἄγων, 

594 Baechi et 596 chori notam om. LP, praefixit Tyrwhitt 
596 hemichorii notam praefixit / | λεύσεις IL | αὐγάξεις Elmsleio monente 
Nauek 599 βροντῆς LL | zfióe βροντά ed. Hervagiana altera — 600 πε- 
δόσσε L, corr. [| σώματα schol. Phoen. 641 (δίκετε τρομερὰ σώματα) et 
Etym. M. 279, 20 (δίκετε παῖδα δίκετε τρομερὰ σώματα μαινάδες), δώ- 
ucre LP, fort. μέλεα scribendum ut Tro. 1328 602 τίϑει P 608 γό- 
νος διόνυσος L 605 πέπτωκατ᾽; jo9no9 | Porson, πεπτώκαϑ' ἤσϑησϑ᾽ 
P et eraso σ᾽ ante alterum 9" L 000 δῶμα Πενϑέως] fort. τὰ δώματ᾽ 
vel μέλαϑρον ἄγ᾽ supplevit Reiske — 607 σαρκὸς] Reiske, σάρκας LP 
611 ὀρκάνας cum gl. φυλακάς et schol. ὁρκάνη κυρίως ἡ ἀγρευτικὴ λίνος 
1, 612 μοῦ, superscripto οὐ, L| τύχας P — 613 ἐλευϑερώϑης P | βρό- 
χων] scripsi, τυχών LP 615 χεῖρε] Nauck, χεῖρα L.P 617 ἐλπίσι 
P 618 καϑεῖργ᾽] scripsi, καϑεῖρξ᾽ LP 
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τῷδε περὶ βρόχους ἔβαλλε γόνασι xol χηλαῖς ποδῶν. 

ϑυμὸν ἐκπνέων, ἱδρῶτα σώματος στάζων ἄπο. 620 

χείλεσιν διδοὺς ὀδόντας" πλησίον δ᾽ ἐγὼ παρὼν 

ἥσυχος ϑάσσων ἔλευσσον. ἐν δὲ τῷδε τῷ χρόνῳ 
ἀνετίναξ᾽ ἐλϑὼν ὃ Βάκχος δῶμα καὶ μητρὸς τάφῳ 
πῦρ àv" ὃ δ᾽ ὡς ἐσεῖδε, δώματ᾽ αἴϑεσϑαι δοκῶν 

166 ἐκεῖσε κἄτ᾽ ἐκεῖσε, δμωσὶν ᾿Δχελῷον φέρειν 625 
2 , rr 2 Hj 2! mw ; , E &vvez Qv, ἅπας δ᾽ ἐν ἔργῳ δοῦλος ἦν μάτην πονῶν. 

διαμεϑεὶς δὲ τόνδε μόχϑον, ὡς ἐμοῦ πεφευγότος. 
ἵεται ξίφος κελαινὸν ἁρπάσας δόμων ἔσω. 

CIravEA ἰδ ΄ ς - ΄ Ya , 
xc ὁ Βρόμιος, ὡς ἔμοιγε φαίνεται, δόξαν λέγω, 

, 3 b , 2 3 FI Pes e 2 δι Ἃ, ^0? ς φασι ἑἕποίησεν κατ᾽ αὐλήν᾽ ὃ δ᾽ ἐπὶ τοῦϑ᾽ ὡομη. 
, »« μένος 630 

35 1 , , , 

606 κἀκέντει φαξννὸν αἰϑέρ᾽, ὡς σφάζων ἐμέ. 

πρὸς δὲ τοῖσδ᾽ αὐτῷ τάδ᾽ ἄλλα Βάκχιος λυμαίνεται" 

δώματ᾽ ἔρρηξ ἄζε" συντεϑράνωται δ᾽ ἅπαν u ορηξεν χαμᾶζε" συντεϑράνωτα ἅπα 

πικροτάτους ἰδόντι δεσμοὺς τοὺς ἐμούς" κόπου δ᾽ ὕπο 

διαμεϑεὶς ξίφος παρεῖται" πρὸς ϑεὸν γὰρ ὧν ἀνὴρ 635 

ἐς μάχην ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽. ἥσυχος δ᾽ ἐχβὰς ἐγὼ 
δωμάτων ἥκω πρὸς ὑμᾶς, Πενϑέως οὐ φροντίσας. 

ὡς δέ μοι δοκεῖ" ψοφεῖ γοῦν ἀρβύλη δόμων ἔσω" 
2 , , 305-4152 τ ΔῊ ΄ 3213/2527 5 , 2 M 
£g προνώπι αὐτίχ᾽ ἥξει. τί ποτ᾽ ἄρ᾽ ἐκ τούτων ἐρεῖ: 

ῥαὸδ ίω Ὶ ὑτὶ ? 1 ξλ9 $ 1 QC 8 γὰρ αὑτὸν O(GO, κἂν πνεῶν &AO usya. — 610 

πρὸς σοφοῦ γὰρ ἀνδρὸς ἀσκεῖν σώφρον᾽ εὐοργησίαν. 

ΠΕΝΘΕΎΣ. 

πέπονθα δεινά" διαπέφευγέ μ’ ὁ ξένος, 

ὃς ἄρτι δεσμοῖς ἣν κατηναγκασμένος. 
ξἕα ξα᾿ 
er 2 M Lj "e , , - , 

00 ἐστὶν ἁνήρ" τί τάδε; πῶς προνώπιος 645 

619 τῷδε] fort. τοῦδε [ἔβαλε P 621 χείλεσι P | πλησίον γ᾽ L 
622 θᾶσσον L 625 ἤϊσσ᾽  L, ic P 629 βρώμιος L | φένεται P, corr. p 

630 φάσμ᾽] Jacobs, φῶς LP ἐποίησε Ρ 681 ἤϊσσε LL P, ἤισσέν τε 
man. recentissima in L| κἀκέντα P | αἰϑέρ᾽ om. LP, supplevit Canter 

? 

ὍΘ τα P. τὸ δὴ 4 633 fort. συντεϑράνυκται 635 παρεῖται 
om. Z7, 636 ἐτόλμησε L, ἐτόλμησεν mam. recentissima | ἐκβὰς ἐγὼ] 
F. Heinisch, £x βάχχας ἄγων LP 638 y5)v| γὰρ Fix 639 ἀρ᾽ 
LP 640 μέγας Dawes cl. Rhes. 323 641 ἀρκεῖ P | εὐοργησία L 
645 ἀνήρ LP 
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φαίνῃ πρὸς οἴκοις τοῖς ἐμοῖς, ἔξω βεβώς; 
41]. στῆσον πόδ᾽, ὀργῇ δ᾽ ὑπόϑες ἥσυχον πόδα. 
ΠΕ. πόϑεν σὺ δεσμὰ διαφυγὼν ἔξω περᾶς:; 
41. οὐκ εἶπον ἢ οὐκ ἤκουσας ὅτι λύσει μέ τις; 
ΠΕ. τίφ; τοὺς λόγους γὰρ ἐσφέρεις καινοὺς ἀεί. 650 
4I. ὃς τὴν πολύβοτρυν ἄμπελον φύει βροτοῖς. 

ΠΕ. ὠνείδισας δὴ τοῦτο “Ζ᾽΄ονύσῳ καλόν. 

ZEE tii rem 0E o ORT Fal c NER 

ΠΕ. κλήειν κελεύω πάντα πύργον ἐν κύκλῳ. 
41. τί 0; οὐχ ὑπερβαίνουσι καὶ τείχη ϑεοί; 
ΠΗ͂. σοφὸς σοφὸς σύ, πλὴν ἃ δεῖ σ᾽ εἶναι σοφόν. 65: 
4l. ἃ δεῖ μάλιστα, ταῦτ᾽ ἔγωγ᾽ ἔφυν σοφός. 

κείνου δ᾽ ἀκούσας πρῶτα τοὺς λόγους μάϑε, 

ὃς ἐξ ὄρους πάρεστιν ἀγγελῶν τί Gov 

ἡμεῖς δέ σοι μενοῦμεν, οὐ φευξούμεϑα. 

Qt 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

Πενϑεῦ κρατύνων τῆσδε Θηβαίας χϑονός, 660 

ἥκω Κιϑαιρῶν᾽ ἐκλιπών. ἵν᾿ οὔποτε 

λευκῆς ἀνεῖσαν χιόνος εὐαγεῖς βολαί. 

ΠΕ. ἥκεις δὲ ποίαν προστιϑεὶς σπουδὴν λόγου; 

ATI. Βάκχας ποτνιάδας εἰσιδών, αἱ τῆσδε γῆς 

οἴστροισι λευκὸν κῶλον ἐξηκχόντισαν,. 665 

ἥκω φράσαι σοὶ καὶ πόλει χρήξων, ἄναξ, 

ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τὲ κρείσσονα. 

ϑέλω δ᾽ ἀκοῦσαι, πότερά σοι παρρησίᾳ 
φράσω τὰ χεῖϑεν ἢ λόγον στειλώμεϑα᾽" 

647 πόδα] τρόπον Musgrave (βάσιν Blomfield, φρένα Paley) 
649 ἢ om. P 650 fort. ἐμφέρεις vel ἐμφορεῖς (cfr. Soph. O. C. 989) 
vel potius ἐμφριεῖς (ἐμφρίης) Post 652 lacunam indicavit Hermann 
(post 651, tribuens 652 Baecho, Reiske) 653 notam om. L, 653—6 
notas inversas habet P 653 xigsw|] Elmsley, κλύειν LP, κλείειν 1 

655 σύ] ex Christ. pat. 1529 Porson, γ᾽ εἶ L, sí P 657 notam διὸ 
praefigit P|' ἀκούσας] fort. δὲ βούτα ^ 658 ἀγγελλῶν P — 0659 φευ- 
ξόμεϑα L, φευξούμεϑα [P 0600 ATT'EAOX| BOTKOAOX nota prae- 
stare videtur 661 κιϑερῶν᾽ P 662 ἀνεῖσαν χιόνος) L. Dindorf, 
χιόνος ἀνεῖσαν LP | sbewysis Hemsterhuis, ἐξαυγεῖς Elmsley 663 δὲ 
ποίαν) ἃ Porsono monitus Schaefer, δ᾽ ὁποίαν LP 664 τῆσδε γῆς] 
fort. τῆς πόλεως ^ 667 δρῶσιν P | κρείσσονα] ἐπάξια ex Christ. pat. 2213 
(cfr. infra v. 716) A. Doering 669 τὰ κεῖϑεν) Reiske, τἀκεῖϑεν ΠΡ 
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ν DJ , - - $423 ? » ES 
τὸ γὰρ τάχος σου τῶν φρενῶν δέδοικ᾽, ἄναξ, 610 

x«i τοὐξύϑυμον καὶ τὸ βασιλικὸν λίαν. 
ΠΗ. λέγ᾽, ὡς ἀϑῷος ἐξ ἐμοῦ πάντως ἔσῃ. 

[τοῖς γὰρ δικαίοις οὐχὶ ϑυμοῦσϑαι χρεών. ] 

ὕσῳ Ó' ἂν εἴπῃς δεινότερα Βακχῶν πέρι, 
τοσῷδε μᾶλλον τὸν ὑποϑέντα τὰς τέχνας 615 

γυναιξὶ τόνδε τῇ Óx: προσϑήσομεν. 

AIT. ἀγελαῖα μὲν βοσκήματ᾽ ἄρτι πρὸς λέπας 

μόσχων ὑπεξήκριζον, ἡνίχ᾽ ἥλιος 
3 ^ 207 , , 

ἀκτῖνας ἐξίησι ϑεομαίνων χϑόνα. 

ὁρῶ δὲ ϑιάσους τρεῖς γυναικείων χορῶν, 680 

ὧν ἦρχ᾽ ἑνὸς μὲν “Ἕὐτονόη, τοῦ δευτέρου 
, 2 , / , 215 * -- μήτηρ Aye σή, τρίτου δ᾽ ᾿Ινὼ χοροῦ. 

ηὗδον δὲ πᾶσαι σώμασιν παρειμέναι., 
«v μὲν πρὸς ἐλάτης νῶτ᾽ ἐρείσασαι φόβην. 

«v δ᾽ ἐν δρυὸς φύλλοισι πρὸς πέδῳ κάρα 685 
^? 9 M. , 3 ζ ' M 

εἰκῆ βαλοῦσαι σωφρόνως, οὐχ ὡς σὺ φὴς 

ὠνωμένας χρατῆρι καὶ λωτοῦ ψόφῳ 

ϑηρᾶν x«9' ὕλην Κύπριν ἠρημωμένην. 
ἡ σὴ δὲ μήτηρ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις 

σταϑεῖσα Βάκχαις, ἐξ ὕπνου κινεῖν δέμας. 690 

μυκήμαϑ' ὡς ἤκουσε xegogógov βοῶν. 

«t δ᾽ ἀποβαλοῦσαι ϑαλερὸν ὀμμάτων ὕπνον 

ἀνῆξαν ὀρϑαί, ϑαῦμ᾽ ἰδεῖν εὐκοσμίας. 
, M , 2 LS] E 

νξαι παλαιαὶ παρϑενοι τ΄ ἔτ᾽ ἄζυγες. 

καὶ πρῶτα μὲν καϑεῖσαν εἰς ὥμους κόμας 69 ox 

νεβρίδας v' ἀνεστείλανϑ'᾽ ὕσαισιν ἁμμάτων 
σύνδεσμ᾽ ἐλέλυτο, καὶ καταστίκτους δορὰς 

ὄφεσι κατεζώσαντο λιχμῶσιν γένυν. 

671 super λίαν signum posuit p, ad quod pertinet σηί(μείωσαι) in 
marg. scriptum 673 delevit Nauck. Cfr. frgm. 287, 1 6175 τὰς 
om. P 678 μόσχων] βόσκων Sandys, fort. νέμων 680 γυναικίων 
72 681 τοῦ] Scaliger, τοῦ δὲ LP 682 τρίτου] Aldina, τρίτη LL 
(reser. ἡ ἢ) et τρίτη δ᾽ "Ivo τρίτου Hermann 683 ηὗδον] Elmsley, 
εὗδον LP 684 νῶτον mut. in vor 11, 687 ὠνωμένας] Elmsley, 
οἰνωμένας LP | φήφῳ P, corr. p 688 ἠρημωμένην} scripsi, ἠρημω- 
μένας L, ἠρεμωμένας P, ἢ "yog 694 ἅέν ᾿ ἔτ᾽ ἄξυγες μένας LL, ἠρεμωμένας P, ἠρενωμένας p 594 παρϑένοι τ΄ ἔτ᾽ ἄζυγες] 
ex Chr. pat. 1834 Musgrave, παρϑένοι τε κἄξυγες LP, σύξυγοί τε κἄ- 
ζυγες Usener ὑθὺ ὀμμάτων P 098 λιχμῶσιν] Heath (λιχμῶσι Victo- 
rius) λιχμῶσαν 1, Ὁ] γέναν P 
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αἱ δ᾽ ἀγχάλαισι δορκάδ᾽ ἢ σκύμνους λύκων 
ἀγρίους ἔχουσαι λευκὸν ἐδίδοσαν γάλα, 700 

ὅσαις νεοτόκοις μαστὸς ἦν σπαργῶν ἔτι 

βρέφη λιπούσαις" ἐπὶ δ᾽ ἔϑεντο κισσίνους 
στεφάνους δρυός τὲ μίλακός τ᾽ &vOtoqógov. 

ϑύρσον δέ τις λαβοῦσ᾽ ἔπαισεν ἐς πέτραν, 

ὕὅϑεν δροσώδης ὕδατος ἐχπηδᾷ vor(g: τοῦ 
ἄλλη δὲ νάρϑηκ᾽ ἐς πέδον καϑῆκε γῆς, 

καὶ τῇδε κρήνην ἐξανῆκ᾽ οἴνου ϑεύς" 
ὕσαις δὲ λευχοῦ πώματος πόϑος παρῆν, 
ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶσαι χϑόνα 

γάλακτος ἑσμοὺς εἶχον" ἐκ δὲ κισσίνων τι0 

ϑύρσων γλυκεῖαι μέλιτος ἔσταζον δοαί. 

ὥστ᾽, εἰ παρῆσϑα, τὸν ϑεὸν τὸν νῦν ψέγεις 

εὐχαῖσιν ἂν μετῆλϑες εἰσιδὼν τάδε. 

ξυνήλθομεν δὲ βουκόλοι καὶ ποιμένες, 

κοινῶν λόγων δώσοντες ἀλλήλοις ἔριν τι 

[ὡς δεινὰ δρῶσι ϑαυμάτων τ᾽ ἐπάξια]" 

καί τις πλάνης κατ᾽ ἄστυ καὶ τρίβων λόγων 

ἔλεξεν εἰς ἅπαντας᾽ ὦ σεμνὰς πλάκας 

ναίοντες ὀρέων, ϑέλετε ϑηρασώμεϑα 

- r$ e Πενϑέως ᾿Δ4γαύην μητέρ᾽ ἐκ βακχευμάτων 

χάριν τ᾽ ἄνακτι ϑώμεϑ'. εὖ δ᾽ Qquiv λέγειν 
ἔδοξε, ϑάμνων δ᾽ ἐλλοχίζομεν φύβαις 

κρύψαντες αὐτούς" aV δὲ τὴν τεταγμένην 
ὥραν ἐκίνουν ϑύρσον ἐς βακχχεύματα, 

-I n2 σι "Iaxyov ἀϑρόῳ στόματι τὸν “1ιὸς γόνον 
, A € Y 5 

Βρόμιον x«Aobcow πᾶν δὲ συνεβάκχευ᾽ ὕρος 
M - a 5. ΦΧ 3. 45. σεν»; 

καὶ ϑῆρες, οὐδὲν δ᾽ ἣν ἀκίνητον δρόμῳ. 

101 μαστὸς] Brunck, μαξὸς 1,}}Ὁ} σπαρτῶν P Τ02 inter λιπούσαις 
et ἐπὶ lacuna esse videtur 103 μίλακος} cfr. 108 | ἀνϑεσφόρου] ed. 
Hervagiana prima, ἀνϑεσφόρους LP 104 λαβοῦσα L 109 διαμῶ- 
σαι LL P, λικμῶσαι superser, ὦ 110 ἑσμοὺς} Barnes, deuote LP, να- 
σμοὺς γάλανκτος Jacobs 118 δώσοντες]} fort. διδόντες 110 ut ex 

667 huc illatum delevit Dobree — 721 ϑώμεϑ'᾽] sic vel δῶμεν Elmsley, 
Q)uev LP 122 &oyifousv P — 723 αὐτούς P, αὑτοὺς Lp 126 cvv- 
εβάκχευ᾽ ] ex | Longin.] z. (ip. XV 6, ubl συνεβάκχευεν, Porson, συνεβάκ- 
q4tvo LIP 421 δρόμου Bergmann. Versum spurium iudicat Ch. Baier 
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κυρεῖ δ᾽ ᾿ἡγαύη πλησίον ϑρώσκουσά uov: 
κἀγὼ ᾿ξεπήδησ᾽ ὡς συναρπάσαι ϑέλων, 

“ἡ e λόχμην κενώσας ἔνϑ᾽ ἐκρυπτύόμην δέμας. 

ἣ δ᾽ ἀνεβόησεν' ὦ δρομάδες ἐμαὶ κύνες, 
ϑηρώμεϑ᾽ ἀνδρῶν τῶνδ᾽ ὕπ᾽ ἀλλ᾽ ἔπεσϑέ μοι. 

ἔπεσϑε ϑύρσοις διὰ χερῶν ὡπλισμέναι. 

ἡμεῖς μὲν οὖν φεύγοντες ἐξηλύξαμεν 

Βακχῶν σπαραγμόν, «v δὲ νεμομέναις χλόην 

μόσχοις ἐπῆλθον χειρὸς ἀσιδήρου μέτα. 

καὶ τὴν μὲν ἂν προσεῖδες εὔϑηλον πόριν 

-1 e σι 

μυκωμένην ἔχουσαν ἐν χεροῖν ἀκμαῖς. 

ἄλλαι δὲ δαμάλας διεφόρουν σπαράγμασιν. 

εἶδες δ᾽ ἂν ἢ πλεύρ᾽ ἢ δίχηλον ἔμβασιν 740 
ῥιπτόμεν᾽ ἄνω vs καὶ κάτω κρεμαστὰ δὲ 
2 Ὡς EG 2 2477 2 LE) er ἔσταζ᾽ ὑπ ἐλάταις ἀναπεφυρμέν᾽ αἵματι. 

- 2 [y M 5 , , 

ταῦροι δ᾽ ὑβρισταὶ κἀς κέρας ϑυμούμενοι 

τὸ πρόσϑεν ἐσφάλλοντο πρὸς γαῖαν δέμας, 

-: μω- σι μυριάσι χειρῶν ἀγόμενοι νεανίδων. 

ϑᾶσσον δὲ διεφοροῦντο σαρχὺὸς ἐνδυτὰ 

ἢ σὲ ξυνάψαι βλέφαρα βασιλείοις κόραις. 

χωροῦσι δ᾽ ὥστ᾽ ὕὄρνιϑες ἀρϑεῖσαι δρόμῳ 
, e , τὰ 2219 e ^ πεδίων ὑποτάσεις, αἱ παρ᾽ oco δοαῖς 

εὔκαρπον ἐκβάλλουσι Θηβαίοις στάχυν. 150 
Ὑσιάς τ᾿ '"Egvüoác 9', «v Κιϑαιρῶνος λέπας 
νέρϑεν κατῳκήκασιν, ὥστε πολέμιοι 

ἐπεσπεσοῦσαι πάντ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω 
διέ. Ue, N 2 δό , : 

φερον᾽ ἥρπαζον μὲν ἐκ Óóuov τέκνα. 

ὁπόσα δ᾽ ἐπ᾽ ὥμοις ἔϑεσαν. οὐ δεσμῶν ὕπο τοῦ 
, , 5, , LÀ 3 , !e 

προσείχετ οὐδ ἔπιπτεν ἐς μέλαν πέδον. 

οὐ χαλκός, οὐ σίδηρος" ἐπὶ δὲ βοστρύχοις 

128 κύρει LP, κυρεῖ p| ϑρώσκουσα LP 1380 ἔνδ᾽ P 132 ὑπ’ , 

ΠΡ, ὕπ᾽ lp 134 φυγόντες Elmsley — 735 σπαραγμῶν L | νεμόμεναι PP 
181 πόλιν P, πόριν p 138 ἀκμαῖς) Nauck, δίχα LP 140 πλεύρ᾽] 
Barnes, πλευρὰν LP 743 κἀς) Dindorf, «sig L P 145 ἀγόμενοι] 
σπώμενοι Herwerden 146 ἔνδυτα LP 141 σὺ ξυνάψαι P, σὺ Év- 
νάψαις p 148 δρόμῳ] fort. πτερῷ.Ἤη 149 αἰσωποῦ P 150 Θηβαίοις] 
Brunck, ϑηβαίων L, ϑηβαῖον P 751 ócies LP | τ᾽] δ᾽ Brunck | 
ἐρυϑρὰς  ἐρυϑρᾶς Lp| 9" om. P Post 754 lacunam statuit Har- 

tung 155 post ὕπο explicit L, 4& adser. ἢ 
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πῦρ ἔφερον, οὐδ᾽ ἔκαιεν. oV δ᾽ ὀργῆς ὕπο 
2 er 5 2 , M er ἐς ὅπλ᾽ ἐχώρουν φερόμενοι Βακχῶν ὕπο᾽ 

οὗπερ τὸ δεινὸν ἣν ϑέαμ᾽ ἰδεῖν, ἄναξ. 160 
^ N Ἁ , er ^ , 

τοῖς μὲν γὰρ οὐχ ἥμασσε λογχωτὸν βέλοο. 

κεῖναι δὲ ϑύρσους ἐξανιεῖσαι χερῶν 

ἐτραυμάτιζον κἀπενώτιζον φυγῇ 

γυναῖκες ἄνδρας, οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινος. 

πάλιν δ᾽ ἐχώρουν ὅϑεν ἐκίνησαν πόδα. 165 
7 2525 3 Ἁ jS! 3 m. 9 2 » κρήνας ἐπ’ αὐτὰς ἃς ἀνῆκ᾽ αὐταῖς ϑεός. 

νίψαντο δ᾽ αἷμα, σταγόνα δ᾽ ἐκ παρηίδων 

γλώσσῃ δράκοντες ἐξεφαίδρυνον χρούς. 

τὸν δαίμον᾽ οὖν τόνδ᾽ ὕστις ἔστ᾽, ὦ δέσποτα. 
Y PEU / δέχου πόλει vj ὡς τά v ἄλλ᾽ ἐστὶν μέγας, 110 

5 PS , , c 2 Ἁ , 

κἀκεῖνό φασιν αὐτόν. ὡς ἐγὼ κλύω. 

τὴν παυσίλυπον ἄμπελον δοῦναι βροτοῖς. 
2 M [Lo $ , » , οἴνου δὲ μηκέτ᾽ ὄντος οὐκ ἔστιν Κύπρις 

οὐδ᾽ ἄλλο τερπνὸν οὐδὲν ἀνθρώποις ἔτι. 

“- -1 Dor! XO. ταρβῶ uiv εἰπεῖν τοὺς λόγους ἐλευϑέρους 
πρὺς τὸν τύραννον, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται" 
“Ιιόνυσος ἥσσων οὐδενὸς ϑεῶν ἔφυ. 

ΠΕ. ἤδη τόδ᾽ ἐγγὺς ὥστε πῦρ ὑφάπτεται 

ὕβοισμα Βακχῶν, ψόγος ἐς “λληνας μέγας. 
ἀλλ᾽ οὐκ ὀκνεῖν δεῖ" στεῖχ᾽ ἐπ’ ᾿Ηλέχτρας ἰὼν 180 
πύλας" κέλευε πάντας ἀσπιδηφόρους 

ἵππων vr ἀπαντᾶν τὰἀχυπόδων ἐπεμβάτας 

πέλτας 4' ὅσοι πάλλουσι καὶ τόξων χερὶ 

ψάλλουσι νευράς, ὡς ἐπιστρατεύσομεν 

Βάκχαισιν" οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ὑπερβάλλει τάδε, 18 [51] 
εἰ πρὺς γυναικῶν πεισόμεσϑ' ἃ πάσχομεν. 

Al. πείϑῃ μὲν οὐδέν, τῶν ἐμῶν λόγων κλύων, 

758 ἔκαιεν] Elmsley, ἐκαίεϑ᾽ P | ἡ Δ, οἱ p 101 τοῖς] H. Ste- 
phanus, τᾶς P 162 χερῶν] fort. χερός 164 γυναῖκες) Aldina, yv- 
ναῖχας P 168 δράκοντες] Reiske, δράκοντος P. Lacuna laborare 
versum monuit Hartung (fort. γλώσσῃ Auyuóvrsg .. | .. δράκοντες ἐξε- 
φαίδρυνον χρόα) | ἐξεφέδρυνον P, corr. p| χρόα Porson — 776 πρὸς] ex 
Christ. pat. 2222 et 2244 scripsi, εἰς P 118 ὑφάπτεται) ex Christ. 
pat. 2927, ἐφάπτεται P 184 ἐπιστρατεύσωμεν P, corr. p 186 πει- 
cóusü" P, πεισόμεσϑ᾽ p 181—842 quae Baechi sunt, nuntio tribuit - 
P, correxit. Tyrwhitt 181 τῶν ἐμῶν κλύειν λόγων Christ. Pat. 2277, 
unde κλύων λόγων Nauck 
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Πενϑεῦ: κακῶς δὲ πρὸς σέϑεν πάσχων ὅμως 
οὔ φημι χρῆναί σ᾽ ὅπλ᾽ ἐπαίρεσϑαι ϑεῷ, 
ἀλλ᾽ ἡσυχάζειν: Βρόμιος οὐκ ἀνέξεται 190 

κινοῦντα Βάκχας σ᾽ εὐίων ὀρῶν ἄπο. 
IlE. οὐ μὴ φρενώσεις μ᾽, ἀλλὰ δέσμιος φυγὼν 

σώσῃ τόδ᾽; ἢ σοὶ πάλιν ἀναστρέψω χέρας. 

41. ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ ϑυμούμενος 

πρὺς κέντρα λακτίζοιμι ϑνητὸς ὧν ϑεῷ. 195 

IIE. | 9660, φόνον ys ϑῆλυν, ὥσπερ ἄξιαι, 

πόλεμον ταράξας ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς. 

4L. . φεύξεσϑε πάντες" καὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀσπίδας 

ϑύρσοισι βάκχας ἐκτρέπειν χαλκηλάτους. 

ΠΕ. ἀπόρῳ ys τῷδε συμπεπλέγμεϑα ξένῳ. 800 

ὃς οὔτε πάσχων οὔτε δρῶν σιγήδεται. 

4l. ὦ τᾶν, ἔτ᾽ ἔστιν εὖ καταστῆσαι τάδε. 
11. τί δρῶντα; δουλεύοντα δουλείαις ἐμαῖς ; 

41]. ἐγὼ γυναῖκας δεῦρ᾽ ὅπλων ἄξω δίέχα. 

ΠΗ. οἴμοι" τόδ᾽ ἤδη δόλιον ἔς μὲ μηχανᾷ. 80ῦ 
2411. ποῖόν τι, σῶσαί σ᾽ εἰ ϑέλω τέχναις ἐμαῖς; 
ΠΗ. ξυνέϑεσϑε κοινῇ τάδ᾽. ἵνα βακχεύητ᾽ ἀεί. 

41. καὶ μὴν ξυνεϑέμην τοῦτό γ᾽ ἔς τι τῷ ϑεῷ. 

ΠΗ. ἐκφέρετέ μοι δεῦρ᾽ ὕπλα. σὺ δὲ παῦσαι λέγων. 

ZI cà: 810 
βούλει σφ᾽ ἐν ὄρεσι συγκαϑημένας ἰδεῖν; 

ΠΕ. μάλιστα, μυρίον ye δοὺς χρυσοῦ σταϑμόν. 

41. τί δ᾽ εἰς ἔρωτα τοῦδε πέπτωκας μέγαν; 

ΠΗ. λυπρῶς νιν εἰσίδοιμ᾽ ἂν ἐξῳνωμένας. 

Al. ὅὕμως δ᾽ ἴδοις ἂν ἡδέως & σοι πικρά; 815 

789 fort. ἐπάρασϑαι — 190 ἡσύχαζε Elmsley — 791 κινοῦντα] Can- 
ter, κινοῦντι P | Béxy«sc σ᾽] Lenting, βάκχας P | óoov P 193 fort. 
ἀποστρέψω | χέρας] scripsi, δίκην P 197 πόλεμον] Collmann, πολὺν 
P | πτύχαις P 198 sq. Pentheo continuat, 800—2 nuntio tribuit P, 

correxit, Tyrwhitt 198 φεύξεσθε! Elmsley, φευξεῖσϑε P 199 Βάκ- 
q«s| scripsi, Bexyov P 801 ὃς] olim Musgrave, ὡς P 802 ὦ 
τᾶν] Scaliger, ὅταν P 803 δουλίαις P, δουλείαις p 805 δόλιον 
ras. factum ex δούλιον in P 808 μὴ P, μὴν p | ἔς τι) Tyrwhitt, 
ἔστι P, ἴσϑι Musgrave | κεΐ μὴ ξυνεϑέμην, τοῦτό γ᾽ ἔστι τῷ ϑεῷ 
Weil (fort. τοῦτο πιστοῦται ϑεῷ) 814 ἐξῳνωμένας]} Elmsley, ἐξοινω- 
μένας P 

Euripides, Bacchae. 3 
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ΠΕ. σάφ᾽ i691, σιγῇ γ᾽ ὑπ᾽ ἐλάταις καϑήμενος. 
ZI. ἀλλ᾽ ἐξιχνεύσουσίν σε, κἂν ἔλθῃς λάϑρα. 
ΠΕ. ἀλλ᾽ ἐμφανῶς" καλῶς γὰρ ἐξεῖπας τάδε. 

4l. ἄγωμεν οὖν σὲ κἀπιχειρήσεις 009; 
ΠΕ. ἄγ᾽ ὡς τάχιστα, τοῦ χρόνου δέ σοι φϑονῶ. 820 
4l. στεῖλαί vvv ἀμφὶ χρωτὶ βυσσίνους πέπλους. 

ΠΕ. τί δὴ τόδ᾽; ἐς γυναῖκας ἐξ ἀνδρὺς τελῶ; 

Al. μή δὲ κτάνωσιν, ἣν ἀνὴρ ὀφϑῆς ἐκεῖ. 

ΠΕ. εὖ γ᾽ εἶπας αὐτὸ καί τις εἶ πάλαι σοφός. 

4l. ΜΠιόνυσος ἡμᾶς ἐξεμούσωδεν τάδε. 825 

ΠΕ. πῶς οὖν γένοιτ᾽ ἂν ἃ σύ us νουϑετεῖς καλῶς: 
4l. ἐγὼ στελῶ 6c δωμάτων ἔσω μολών. 

ΠΕ. τίνα στολήν; ἢ ϑῆλυν; ἀλλ᾽ αἰδώς μ᾽ ἔχει. 

4l. οὐκέτι ϑεατὴς Μαινάδων πρόϑυμος εἶ. 

ΠΕ. στολὴν δὲ τίνα φὴς ἀμφὶ χρῶτ᾽ ἐμὸν βαλεῖν; 880 

41. κόμην μὲν ἐπὶ σῷ κρατὶ ταναὸν ἐκτενῶ. 

ΠΕ. τὸ δεύτερον δὲ σχῆμα τοῦ κόσμου τί μοι; 

4l. πέπλοι ποδήρεις᾽" ἐπὶ κάρα δ᾽ ἔσται μίτρα. 

ΠΕ. ἢ καί τι πρὸς τοῖσδ᾽ ἄλλο προσϑήσεις ἐμοί; 

4l. ϑύρσον ys χειρὶ καὶ νεβροῦ στικτὸν δέρας. 88 

IIE. οὐκ ἂν δυναίμην ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν. 

41. ἀλλ᾽ αἷμα ϑήσεις συμβαλὼν Βάκχαις μάχην. 

ΠΕ. ὀρϑῶς μολεῖν χρὴ πρῶτον εἰς κατασκοπήν. 

AI. σοφώτερον γοῦν ἢ κακοῖς ϑηρᾶν κακά. 

ΠΕ. καὶ πῶς δι’ ἄστεως εἶμι Καδμείους λαϑών; 840 

41. ὃδοὺς ἐρήμους iusv: ἐγὼ δ᾽ ἡγήσομαι. 

ΠΕ. πᾶν κρεῖσσον ὥστε μὴ ᾿γγελᾶν Βάκχας ἐμοί. 

ἐϑόντ᾽ ἐς οἴκους ἃν δοκῇ βουλεύσομαι. 

816 γ᾽] Aldina, δ᾽ P 817 ἐξιχνεύσουσίν σε] Musgrave, ἐξιχνεύουσι 
ῬῚ ἔλϑῃς]} Pierson, ϑέλῃς P 818 τόδε Hermann 820 δέ σοι] Nauck 
(δή σοι Purgold), δέ σ᾽ οὐ P 821 νυν] Canter, »» P 824 fort. 
εἶπας αὖ τόδ᾽ ὥς tie 828 delet Collmann, qui versum 829 loco versus 

837 item deleti ponit, fort. versu 828 eiecto versus 510 disponendi: 
830—33. 836. 829. 834. 855. 842. 881-- 41, 843 (837 sq. post 818 trans- 

ponit Walter) 829 ϑέας τῆς F. Polle | Metvéócov] Aldina, μενάδων P 

833 κάρᾳ] Barnes, χάρα P 835 ys] Hermann, rs P | δέρος] scripsi, 
δέρας P 837 ϑήσεις) fort. δεύσεις 838 ἐς hie P 840 ἄστεως 
P, ἄστεος p | καδμίους P, corr. p 842 "yysi&v] Pierson et Reiske, 
γελᾶν P 843 et 844 lineolas praefixas habet, 845 sq. nuntio tribuit 
P, corr. Heath 848 ἃν] Aldina, à» P 
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E H , ἢ 3 LP $5 , s , 
4I. ἐξεστι᾽ πάντῃ τό y ἐμὸν εὐτρεπὲς πάρα. 

IIE. στείχοιμ᾽ v: ἢ γὰρ ὅπλ᾽ ἔχων πορεύσομαι 845 

ἢ τοῖσι σοῖσι πείσομαι βουλεύμασιν. 

4l. γυναῖκες, ἁνὴρ ἐς βόλον καϑίσταται" 848 

ἥξει δὲ Βάκχαις οὗ ϑανὼν δώσει δίκην. 841 
“Ιιόνυσε, νῦν σὸν ἔργον" οὐ γὰρ εἶ πρόσω" 
τισώμεϑ᾽ αὐτόν. πρῶτα δ᾽ ἔκστησον φρενῶν, 850 

ἐνεὶς ἐλαφρὰν λύσσαν ὡς φρονῶν uiv εὖ 
οὐ μὴ ϑελήσῃ ϑῆλυν ἐνδῦναι στολήν, 

ἔξω δ᾽ ἐλαύνων τοῦ φρονεῖν ἐνδύσεται. 
χρήζω δέ νιν γέλωτα Θηβαίοις ὀφλεῖν 

γυναικόμορφον ἀγόμενον δι᾽ ἄστεως 8ῦ 

ἐκ τῶν ἀπειλῶν τῶν πρίν, αἷσι δεινὸς ἦν. 
e 

ἀλλ᾽ εἶμι κόσμον ὕνπερ εἰς “Διδου λαβὼν 
ἄπεισι μητρὸς ἐκ χεροῖν κατασφαγείς, 

Πενϑεῖ προσάψων" γνώσεται δὲ τὸν Aie 

Zhóvv6ov, ὃς πέφυκεν ἐν τέλει ϑεὸς 800 

δεινότατος, ἀνθρώποισι δ᾽ ἠπιώτατος. 

ΧΟ. ἀρ’ ἐν παννυχίοις χοροῖς stroph. 
ϑήσω ποτὲ λευκὺν 

ax E) [d , πόδ ἀναβακχεύουσα, δέραν 

αἰϑέρ᾽ ἐς δροσερὸν 865 
δίπτουσ᾽, ὡς νεβρὺς χλοεραῖς 
2 L , c ^ 

ἐμπαίζουσα λείμακος ἡδοναῖς, 

ἡνίκ᾽ ἂν φοβερὰν φύγῃ 

ϑήραν ἔξω φυλακᾶς 

εὐπλέκτων ὑπὲρ ἀρκύων, 810 
ϑωύσσων δὲ κυναγέτας 

844 sbroszig| Canter, εὐπρεπὲς P 846 τοῖσι σοῖσι. πείσομαι) Al- 
dina, τοῖς σοῖσι. πείϑομαι DP 848. 847 inverso ordine in P, transpo- 
suit Musgrave 848 ἀνὴρ P 847 Βάλχαις] Lenting, βάκχας P 
851 λίσσαν P, λύσσαν p 852 ϑελήσῃ] Aldina, ϑελήσει P 853 ver- 
sus suspectus 854 ὄφλειν P 855 ἄστεος P 855 sq. invertendi 
videntur 857 &óov P 858 ἄπεισι] fort. κάτεισι 800 sq. suspectos 
habet Herwerden 860 ἐν τέλει} fort. ἐλλέροις 801 ἀνθρώποισι] 
ἀρϑιμίοισι Stadtmueller, fort. ἐννόμοισι 862 παννυχίοις)] Aldina, πα- 
νυχίοισι P, παννυχίοισι p 864 δέρην P 865 αἰϑέρ᾽ ἐς] Musgrave, 
εἰς αἰϑέρα P $67 ἐμπέζουσα P, corr. p| ἁδοναῖς Elmsley 869 ή- 
ραν] Nauck, ϑήραμ᾽ P 

38* 
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συντείνῃ δράμημα κυνῶν᾽ 

μόχϑοις δ᾽ ὠκυδρόμοις ἀελ- 
λὰς ϑρῴσκει πεδίον 

παραποτάμιον, ἡδομένα 

βροτῶν ἐρημίαις 8τῦ 

σκιαροκόμοιό τ᾽ ἔρνεσιν ὕλας. 
τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 

παρὼ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 

τῶν ἐχϑρῶν κρείσσω κατέχειν; 880 

ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως antistr. 
πιστὸν TO ϑεῖον 

σϑένος᾽" ἀπευϑύνει δὲ βοοτῶν 
τούς T' ἀγνωμοσύναν 885 

τιμῶντας καὶ μὴ τὰ ϑεῶν 

αὔξοντας σὺν μαινομέναᾳ δόξα. 
BM ΄ 

κρυπτεύουσι δὲ ποικίλως 

δαρὸν χρόνου πόδα καὶ 

ϑηρῶσιν τὸν ἄσεπτον. οὐ 890 

γὰρ κρεῖσσόν ποτὲ τῶν νόμων 

γιγνώσκειν χρὴ καὶ μελετᾶν. 

κούφα γὰρ δαπάνα νομί- 

ζειν ἰσχὺν τόδ᾽ ἔχειν. 
ei Ou 7 
0 TL ποτ ἄρα τὸ δαιμόνιον. 

5 --" n 

τό T ἐν χρόνῳ μαχρῷ 895 
SN , , 

νόμιμον ἀεὶ φύσει τὲ πεφυκός. 

τί τὸ σοφὸν ἢ τί τὸ κάλλιον 

872 δράμημα) scripsi (cfr. Cobet V. L. p. 604, δρόμημα P 
873 sq. δ᾽] Matthiae (cum Brunckio), τ΄ P | μόχϑοις ex μόχϑροις ras. 
faetum in P| ὠκυδρόμοις ἀελλὰς) Hermann, ὠκυδρόμοις v^ ἀέλλαις P | 
ϑρώσκει P 874 παραποτάμιον] Reiske, παρὰ ποτάμιον P | ἁδομένα 
Dindorf 876 σκιαροκόμοιο] Nauck, σκιαροκόμου P | 49^ ἕρνεσιν P 
880 χρέσω P, κρέσσω» S883 πιστὸν τό ys Aldina, πιστόν τι τὸ Nauck 

S87 fort. ἄξοντας. Cfr. Soph. O. C. 134 | σὺν ucivou£voe] Barnes, cvu- 
μαινομένα ex σημαινομένα factum. P | δόξα] δόκᾳ Hermann 890 9η- 
goo. P 892 γινώσκειν χρὴ καὶ καὶ P 893 sq. γὰρ (&o in ras.) P, 
fort. ror | τόδ᾽] Heath, τ᾽ P 
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παρὰ ϑεῶν γέρας ἐν βροτοῖς 
ἢ χεῖρ᾽ ὑπὲρ κορυφᾶς 

τῶν ἐχϑρῶν κρείσσω κατέχειν; 900 

ὅ τι καλὸν φίλον ἀεί. 

εὐδαίμων μὲν ὃς ἐκ ϑαλάσσας 

ἔφυγε χεῖμα, λιμένα δ᾽ ἔκιχεν᾽ 

εὐδαίμων δ᾽ ὃς ὕπερϑε μόχϑων 

ἐγένεϑ᾽" ἕτερα δ᾽ ἕτερος ἕτερον 905 
ὄλβῳ καὶ δυνάμει παρῆλϑεν. 

μυρίαι δὲ μυρίοισιν 
ἔτ᾽ εἴσ᾽ ἐλπίδες" αἵ μὲν 

τελευτῶσιν ἐν ὄλβῳ 

βροτοῖς, o? δ᾽ ἀπέβησαν᾽ 
τὸ δὲ κατ᾽ ἦμαρ ὅτῳ βίοτος 910 

εὐδαίμων, μακαρίζω. 

AIONTZOX. 

δὲ τὸν πρόϑυμον ὄνϑ᾽ ἃ ur χρεὼν δρᾶν 

σπεύδοντά τ᾽ ἀσπούδαστα. ΠΙενϑέα λέγω. 
ἔξιϑι πάροιϑε δωμάτων. ὄὕφϑητί μοι. 

σκευὴν γυναικὸς μαινάδος Βάχχης ἔχων, 915 

μητρός τε τῆς σῆς καὶ λόχου κατάσχοπος᾽ 

πρέπεις δὲ Κάδμου ϑυγατέρων μορφὴν ui. 

IIENOETZ. 

καὶ μὴν ὁρᾶν μοι δύο uiv ἡλίους δοκῶ, 
δισσὰς δὲ Θήβας καὶ πόλισμ᾽ ἑπτάστομον᾽" 
καὶ ταῦρος ἡμῖν πρόσϑεν ἡγεῖσϑαι δοκεῖς 920 

καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι. 

ἀλλ᾽ ἦ mor ἦσϑα ϑήρ; τεταύρωσαι γὰρ οὖν. 
21]. ὃ ϑεὸς ὁμαρτεῖ, πρόσϑεν ὧν οὐκ εὐμενής, 

ἔνσπονδος ἡμῖν" νῦν δ᾽ ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

902 ϑαλάσσας) Brunck, ϑαλάσσης P 905 ἕτερα] Elmsley, ἑτέρα 
yo 

72 907 sq. μυρίαι δὲ et εἴσ᾽] Hermann, μυρίαι et εἰσὶν P | ἔτ᾽ εἴσ᾽] 
ἔνεισ᾽ Stadtmueller | ἐν ὄλβῳ] fort. ἐς ὄλβον 909 ἀπέβησαν] ἐμάτη- 
σαν Stadtmueller 910 ἅμαρ Elnsley 918 σπεύδοντα] Aldina, σπέν-- 
δονταὰ P 916 delet Middendorf 917 μορφὴν] Musgrave, μορφῇ 
P . 920 ἡγεῖσϑαι super v. suppletum in P 928 Bacchi notam ante 
924 habet, hic omisit P, corr. Tyrwhitt | ov ex ὃν fecit p 
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ΠΕ. τί φαίνομαι δῆτ᾽; οὐχὶ τὴν ᾿Ινοῦς στάσιν 925 
j τὴν ᾿4γαύης ἑστάναι, μητρός γ᾽ ἐμῆς: 

Al. αὐτὰς ἐκείνας εἰσορᾶν δοκῶ σ᾽ ὁρῶν. 
ἀλλ᾽ ἐξ ἕδρας σοι πλόκαμος ἐξέστηχ᾽ ὅδε, 
οὐχ ὡς ἐγώ νιν ὑπὸ μίτρα καϑήρμοσα. 

IIE. ἔνδον προσείων αὐτὸν ἀνασείων τ᾽ ἐγὼ 980 

καὶ βακχιάξων ἐξ ἕδρας μεϑώρμισα. 

Al. ἀλλ᾽ αὐτὸν ἡμεῖς, οἷς σὲ ϑεραπεύειν μέλει, 

πάλιν καταστελοῦμεν" ἀλλ᾽ ὄρϑου κάρα. 

ΠΕ. ἰδού, σὺ κόσμει" δοὶ γὰρ ἀνακείμεσϑα δή. 

eo o Qt 21. ἔξῶναί vé σοι χαλῶσι κοὐχ ἑξῆς πέπλων 

στολίδες ὑπὸ σφυροῖσι τείνουσιν σέϑεν. 

ΠΕ. κἀμοὶ δοκοῦσι παρά ys δεξιὸν πόδα" 
τἀνϑένδε δ᾽ ὀρϑῶς παρὰ τένοντ᾽ ἔχει πέπλος. 

AI. ἢ πού με τῶν σῶν πρῶτον ἡγήσῃ φίλων. 
ὅταν παρὰ λόγον σώφρονας Βάκχας ἴδῃς. 940 

ΠΕ. πότερα δὲ ϑύρσον δεξιᾷ λαβὼν χερὶ 
ἢ τῇδε, Βάκχῃ μᾶλλον εἰκασϑήσομαι: 

41]. ἐν δεξιᾷ χρὴ Guo δεξιῷ ποδὶ 

αἴρειν viv: αἰνῶ δ᾽ ὅτι μεϑέστηκας φρενῶν. 

ΠΕ. ἂρ’ ἂν δυναίμην τὰς Κιϑαιρῶνος πτυχὰς 945 

αὐταῖσι Βάκχαις τοῖς ἐμοῖς ὥμοις φέρειν; 

21. δύναι᾽ ἄν. εἰ βούλοιο᾽ τὰς δὲ πρὶν φρένας 

οὐκ εἶχες ὑγιεῖς, νῦν δ᾽ ἔχεις οἵας o5 δεῖ. 

ΠΕ. μοχλοὺς φέρωμεν ἢ χεροῖν ἀνασπάσω 

κορυφαῖς ὑποβαλὼν ὦμον ἢ βραχίονα; 950 

21. μὴ σύ ys τὰ Νυμφῶν διολέσῃς ἱδρύματα 

καὶ Πανὸς ἕδρας, £v)" ἔχει συρίγματα. 

ΠΕ. καλῶς ἔλεξας" οὐ σϑένει νικητέον 

926 μητρὸς ἐμῆς mut. in μητρός γ᾽ ἐμῆς P, fort. τῆς μητέρος 
929 καϑήρμοσα ex καϑώρμισα fecit p. Versum spurium ducit Midden- 
dorf 930 sq. in margine additos habet P 931 ἐξ ἔδρας] fort. ἐκ 
μίτρας (deleto v. 929) 982 μέλει ex μέλη fecit p ^ Post 934 versum 
excidisse putat Kirchhoff 936 ἐπὶ σφυροῖσι Blass 940 παραλόγον 
p 941 δεξιᾶ ex δεξιὸν ut vid. fecit p 944 αἴρειν viv]. Aldina, 
᾿αἴρει vvv P 946 καὶ ἐν Βάκχαις ,«)rijow ἐλάταις schol. Phoen. 3, 
quem hie αὐταῖσιν ἐλάταις legisse monuit Valekenaer — 951 τὰ] H. Ste- 
phanus, r&v Ρ 952 Πανὸς) Brodeau, καπνὸς P 908 καλῶς ex κα- 
λῶν factum in P 
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γυναῖκας, ἐλάταισιν δ᾽ ἐμὸν κρύψω δέμας. 

11. κρύψῃ σὺ χκρύψιν ἥν 66 κρυφϑῆναι χρεὼν 955 

ἐλϑόντα δόλιον Μαινάδων κατάσκοπον. 

ΠΕ. καὶ μὴν δοκῶ σφᾶς ἐν λόχμαις ὄρνιϑας ὡς 

λέκτρων ἔχεσϑαι φιλτάτοις ἐν ἕρκεσιν. 

4I. οὐκοῦν ém αὐτὸ τοῦτ᾽ ἀποστέλλῃ φύλαξ᾽ 
λήψῃ δ᾽ ἴσως σφᾶς. ἣν σὺ μὴ ληφϑῇς πάρος. 960 

IHE. κόμιξε διὰ μέσης μὲ Θηβαίας πόλεως" 

μόνος γὰρ αὐτῶν siu ἀνὴρ τολμῶν τόδε. 

4I. μόνος σὺ πόλεως τῆσδ᾽ ὑπερκχάμνεις, μόνος" 

τοιγάρ σ᾽ ἀγῶνες ἀναμένουσιν οὕς σε χρή. 

ἕπου δέ᾽ πομπὸς δ᾽ εἴμ᾽ ἐγὼ σωτήριος, 965 
xtiücv δ᾽ ἀπάξει σ᾽ ἄλλος. ΠΕ. ἡ τεκοῦσά γε. 

AI. ἐπίσημον ὄντα πᾶσιν.  IIE. ἐπὶ τόδ᾽ ἔρχομαι. 
AL. φερόμενος ἥξεις ΠΕ. ἁβρότητ᾽ ἐμὴν λέγεις. 

21. ἐν χερσὶ μητρός. ΠΕϊ΄-- καὶ τρυφᾶν μ᾽ ἀναγκάσεις. 

Zl. τρυφάς γε τοιάσδ᾽. ΠΕ. ἀξίων μὲν ἅπτομαι. 970 

4I. δεινὸς σὺ δεινὸς κἀπὶ δείν᾽ ἔρχῃ πάϑη, 

ὥστ᾽ οὐρανῷ στηρίζον εὑρήσεις κλέος. 

ἔχτειν᾽. "Ayo, χεῖρας αἵ 9' δὁμόσποροι 
Κάδμου ϑυγατέρες᾽" τὸν νεανίαν ἄγω 

dd , 9 E , € , i , M —— 

τόνδ εἰς ἀγῶνα μέγαν, ὃ νικήσων δ᾽ ἐγὼ 975 

x«i Boóutóg ἐστι. τἄλλα δ᾽ αὐτὸ σημανεῖ. 

ΧΟ. ἴτε ϑοαὶ Δύσσας κύνες ἴτ᾽ εἰς Ógoe, stroph. 

ϑίασον £v9' ἔχουσι Κάδμου κόραι. 
ἀνοιστρήσατέ νιν 
ἐπὶ τὸν ἐν γυναικομίμῳ στολᾷ 980 

Μαινάδων .. κατάσκοπον λυσσώδη. 

μάτηρ πρῶτά νιν λευρᾶς ἀπὸ πέτρας ἢ 

6xóAomog ὄψεται 

954 ἐλάταισι δ᾽ P, ἐν κλάδοις δ᾽ Schoene 955 κρυφϑῆναι]) Al- 
dina, κρυφῆναι P 961 πόλεως) Nauck, χϑονός P 962 αὐτῶν εἰμ᾽] 
Elmsley, εἶμ᾽ (εἰμ᾽ Aldina) αὐτῶν P 964 fort. ἀμμένουσιν | ove σε 
χρή] Fix, ove ἐχρῆν P 965 εἴμ᾽] Aldia, εἶμ᾽ P | σωτήριος postmo- 
dum additum in 7^ fort. ϑεωρίας. Cfr. 1047 968 ἐμοὶ λέγεις Elms- 
ley 970 τοιάσδε P 976 ἐστι] scripsi, ἔσται P 9171 Av66cc] 
Elmsley, λύσσης P 978 ἔχουσι] ἄγουσι F. Gu. Schmidt 981 τὸν 
supplet Meineke ^ 982 sq. ἢ σκόλοπος] fort. ἡ σκόπελος. ἢ 
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δοχεύοντα, Μ͵ῶαινάσιν δ᾽ ἀπύσει" 

τίς ὅδε Καδμείων ; 985 
^ 9 μαστὴρ ὀριοδρόμων 

2 P4 2 E/4 - ᾽ ^ 5 , 

tg 0gog ἕς ὕρος ἔμολ ἔμολεν. ὦ Βάλχαι; 

τίς ἄρα νιν ἔτεκεν; 

οὐ γὰρ ἐξ αἵματος γυναικῶν ἔφυ, 

λεαίνας δέ τινος ὅδ᾽ ἢ Γοργόνων 

“ιβυσσᾶν γένος. 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 
, M ^ φονεύουσα λαιμῶν διαμπὰξ 

τὸν ἄϑεον ἄνομον ἄδικον ᾿Εχίονος 99ὅ 

τόκον γηγενῆ. 

eo eo e 

e 3 , , , , , E e 

ὃς ἀδίκῳ γνώμα παρανόμῳ v ὀργᾷ antistr. 
 » ΄ E περὶ τὰ Βάκχι᾽ ὄργια ματρός τε σᾶς 

μανείσα πραπίδι 

παρακόπῳ τε λήματι στέλλεται. 1000 

τὼν ἀνίκατον ὡς κρατήσων βίᾳ. 

γνώμαν σώφρονα ϑνατοῖς ἀπροφασίστοις 

ἐς τὰ ϑεῶν ἔφυ 

βρότειόν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος. 

τὸ σοφὸν οὐ φϑονῶ᾽ 1005 

χαίρω ϑηρεύου- 

δα τάδ᾽ ἕτερα μεγάλα φανέρ᾽ ἄγοντ᾽ ἀεὶ 
φ Ἁ Ἁ , 

ἐπὶ τὰ καλὰ βίον 
zl 2 , 3 ᾽ ^ , 3 ^ ἦμαρ ἐς νύχτα τ᾽ εὐαγοῦντ᾽ εὐσεβεῖν, 

τὰ δ᾽ ἔξω νόμιμα δίκας ἐκβαλόν- 1010 
τα τιμᾶν ϑεούς. 

ἴτω δίκα φανερός, ἴτω ξιφηφόρος 

986 ὀριοδρόμων] fort. ὀρϑρεύων 981 ig .. ἐς] Aldima, εἰς .. εἰς 
P | ἔμολ᾽ ἔμολεν] Elmsley, ἔμολεν ἔμολεν P 989 ἔφυ] Aldina, ὅδ᾽ 
v P 990 ὅδ᾽ ἢ] Hermann, ἡ P 993 λαιμῶν]) Tyrwhitt, δαίμων 
P . 996 τόκον] e v. 1016 Elmsley, γόνον P 998 περὶ τὰ] Aldina, 
περὶ P | ὄργια] ἱρὰ Mekler | σᾶς] Ρέας Bergmann. Cfr. 59, 131 
999 μανείσᾳ] Brodeau, μανεῖσα P 1001 βίᾳ] fort. νίκαν 1002 ϑνα- 

τοῖς] Heath, ϑάνατος P | ἀπροφασίστοις] scripsi, ἀπροφάσιστος P 
1003 βρότειον] Dindorf (βροτείαν Elmsley), βροτείῳ P 1005 φϑόνω 
iP. 1007 φανέρ᾽ Gyovr | Fix, φανερὰ τῶν P |fort. αἰεὶ 1008 ἐπὶ] 
ποτὶ Sandys 1009 ὦμαρ Elmsley | εὐαγοῦντ᾽ ] Hermann, εὖ ἄγουντ᾽ P 
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qovevovoa λαιμῶν διαμπὰξ 

τὸν ἄϑεον ἄνομον ἄδικον '"Ey(ovog 1015 

τόκον γηγενῆ. 

φάνηϑι ταῦρος ἢ πολύκρανος ἰδεῖν 

δράκων ἢ πυριφλέγων 
ὁρᾶσϑαι λέων. 

i09, ὦ Βάκχε, ϑηραγρευτᾷ Βακχᾶν 1020 
γελῶντι προσώπῳ περίβαλε 

Boóyov ἐπὶ ϑανάσιμον 

ἀγέλαν πεσόντι τὰν Μαινάδων. 

ATTEAO. 

ὦ δῶμ᾽ ὃ πρίν ποτ᾽ εὐτυχεῖς ἀν᾽ ᾿Ελλάδα, 
Σιδωνίου γέροντος. ὃς τὸ γηγενὲς 1025 

δράκοντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος ἐν γαίᾳ ϑέρος, 

ὥς 6s στενάξω, δοῦλος ὧν μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 

[χρηστοῖσι δούλοις συμφορὰ τὰ δεσποτῶν. 

ΧΟ. τί δ᾽ ἔστιν; ἐκ Βακχῶν τι μηνύεις νέον; 
ADI. Πενϑεὺς ὄλωλεν, παῖς ᾿Εχίονος πατρός. 1080 

ΧΟ. ὦναξ Βρόμιε, ϑεὸς φαίνῃ μέγας. 

ALI. πῶς φής; τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ἢ ̓ πὶ τοῖς ἐμοῖς 

χαίρεις κακῶς πράσσουσι δεσπόταις. γύναι; 

XO. εὐάζω ξένα μέλεσι βαρβάροις" 
οὐχέτι γὰρ δεσμῶν ὑπὸ φόβῳ πτήσσω. 1035 

AIT. Θήβας δ᾽ ἀνάνδρους ὧδ᾽ ἄγεις... 

ΧΟ. ὃ Δ,ιιόνυδος ὁ Ζ᾽ιόνυσος. οὐ Θῆβαι 

κράτος ἔχουσ᾽ ἐμόν. 

1014 δαίμων P αὖ 993 1020 ϑηραγρευτᾷ] Dindorf, ϑηραγρότα 
(o ras. ex o ut videtur factum) P (ϑηραγρέτα Aldina, ϑηραγρέτᾳ Sca- 
liger, ϑηραγρεύτα Nauck) 1023 πεσόντι] Sealiger, πεσόντα P 
1024 AT''EAOZX] aptius videtur ΘΕΡΆΠΩΝ ηὐτύχεις Heath, fort. εὖ 
xAvtc | ἀν᾽ ex ἐν factum in. P 1025 ὃς ex og fecit p 1026 ὄφεος 

ἐν γαίᾳ] fort. ᾿δονίοις γύαις 1028 ut ex Med. 54 illatum delevit Do- 
bree | τὰ] ex Med. 54 correctum, τῶν ut vid. P 1029 τί δ᾽ ex τὸ δ᾽ 
factum in P | τί μηνύεις P 1031 ἄναξ o Βρόμιε... μέγας Hartung, 
ὦναξ Βρόμιε, ϑεὸς σὺ q. μ. Kirchhoff (cfr. Christ. pat. 2100. 2542. ἄναξ 
ἄναξ ἄφϑιτε, σὺ ϑεὸς μέγας) — 1036 versum in fine mutilum esse mo- 
nuit Brunck, alterum trimetrum intercidisse Seidler 1037 ὁ Διόνυ- 
coc, οὐ Θῆβαι] ὁ zliog, οὐκέτι Θῆβαι Dindorf, fort. ὁ Ζιὸς παῖς, οὐ Θῆβαι 
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ATI. συγγνωστὰ μὲν cow πλὴν ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις 

κακοῖσι χαίρειν, ὦ γυναῖκες, οὐ καλόν. 1010 

ΧΟ.  £vvemé μοι, φράσον, τίνι μόρῳ ϑνήσκει 
N MN , 2 2 ΄ 9, , ἄδικος ἄδικά τ᾿ ἐκπορίζων ἀνήρ; 

ADI. ἐπεὶ ϑεράπνας τῆσδε Θηβαίας χϑονὸς 

λιπόντες ἐξέβημεν ᾿Δ“σωποῦ ῥοάς. 

λέπας Κιϑαιρώνειον εἰσεβάλλομεν 1045 
Πενϑεύς ve κἀγώ" δεσπότῃ γὰρ εἱπόμην᾽" 

ξένος 9' ὃς ἡμῖν πομπὸς ἦν ϑεωρίας. 
πρῶτον μὲν οὖν ποιηρὸν ἵξομεν νάπος. 

τά τ᾿ ἐκ ποδῶν σιγηλὰ καὶ γλώσσης ἄπο 

σῴζοντες. ὡς ὁρῶμεν οὐχ ὁρώμενοι. 1050 
$ P? » 3 , e , 

jv ὃ &yxoe ἀμφίκρημνον, ὕδασι διάβροχον. 

πεύκαισι συσκιαάΐζον. ἔνϑα Μαινάδες 

καϑῆντ᾽ ἔχουσαι χεῖρας ἐν τερπνοῖς πόνοις. 

αἱ μὲν γὰρ αὐτῶν ϑύρσον ἐκλελοιπότα 

κισσῷ κομήτην αὖϑις ἐξανέστεφον, 1055 
«t δ᾽, ἐκλιποῦσαι ποικίλ᾽ ὡς πῶλοι ζυγά. 
βακχεῖον ἀντέχλαζον ἀλλήλαις μέλος. 

Πενϑεὺς δ᾽ ὃ τλήμων ϑῆλυν οὐχ ὁρῶν ὄχλον 
τ "D 3 yi^» e ^ e 
ἔλεξε τοιάδ᾽ ὦ ξέν᾽. οὗ μὲν ἕσταμεν. 

οὐκ ἐξικνοῦμαι Μαινάδων ὅσοι vótov: 1060 

ὄχϑον δ᾽ ἐπεμβὰς ἢ ἐλάτην ὑψαύχενα 

ἴδοιμ᾽ ἂν ὀρϑῶς Μαινάδων αἰσχρουργίαν. 
9 - EB NY - , ^ , c ES 

τοὐντεῦϑεν ἤδη τοῦ ξένου ϑαῦμ᾽ ὁρῶ" 

λαβὼν γὰρ ἐλάτης οὐράνιον ἄκρον κλάδον 

κατῆγεν, ἦγεν, ἦγεν ἐς μέλαν πέδον" 1065 
κυκλοῦτο δ᾽ ὥστε τόξον ἢ κυρτὸς τροχὸς 

1039 choro continuat et 1040 nuntio tribuit P, correxit Aldina 
1041 τίνι Christ. pat. 653, τίνει P 1044 ῥοάς) Aldina, ῥοᾶς P 
1048 ποιηρὸν] Aldina, πικρὸν P. Christ. pat. 676, πρῶτον uiv εἰς yAom- 
ρὸν ifóv mov νάπος, unde χλοηρὲς conicit Doering 1050 ὁρῶμεν] 
Musgrave, óoóusv P 1051 ὑφίκρημνον schol. B Hephaest. p. 183 
Gaisf., ὑφίκομον ((. e. ὑφίκρημνον) Anecd. Chis. de re metr. p. 26 

1093 καϑῆντ᾽ Elmsley, κάϑηντ P 1085 αὖτις P 1056 fort. ἐκλι- 
πόντες, nisl aliquid excidit 1060 ὅσοι] ὄσσοις Canter 1061 ὄχϑον] 
Aldina, ὄχϑων et à" ἐπ᾽ ἐμβὰς P| ἢ] Tyrwhitt, sig ΡΟ 1062 ciczoovo- 
γίαν ex αἰγχουργίαν factum in P 1063 τοὐνϑένδε δ᾽ Kirchhoff | ri 
ϑαῦμ᾽ ὁρῶ p, ϑαυμάσϑ' ὁρῶ Nauck, fort. ϑέαμ᾽ ὁρῶ. 1004 οὐρανίον 
vel οὐρανίου P 1000 xvxiovro] Aldina, κυχλοῦται P 
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τόρνῳ γραφόμενος περιφορὰν ἑλικόδρομον" 

ὡς κλῶν᾽ ὄρειον ὃ ξένος χεροῖν ἄγων 

ἕχαμπτεν ἐς γῆν. ἔργματ᾽ οὐχὶ ϑνητὰ δρῶν. 

Πενϑέα δ᾽ ἱδρύσας ἐλατίνων Ófov ἔπι, 1070 

ὀρϑὸν μεϑίει διὰ χερῶν βλάστημ᾽ ἄνω 
ἀτρέμα, φυλάσσων μὴ ἀναχαιτίσειέ νιν. 

ὀρϑὴ δ᾽ ἐς ὀρϑὺὸν αἰϑέρ᾽ ἐστηρίζετο 

ἔχουσα νώτοις δεσπότην ἐφήμενον. 

ὥφϑη δὲ μᾶλλον ἢ κατεῖδε Μαινάδας" 1075 
ὅσον γὰρ οὔπω δῆλος qv ϑάσσων ἄνω. 
καὶ τὸν ξένον μὲν οὐκέτ᾽ εἰσορᾶν παρῆν, 

ἐκ δ᾽ αἰϑέρος φωνή τις. ὡς μὲν εἰχάσαι 
“Ζιόνυσος. ἀνεβόησεν" ὦ νεάνιδες. 

ἄγω τὸν ὑμᾶς κἀμὲ τἀμά τ᾽ ὄργια 1080 
γέλων τιϑέμενον᾽ ἀλλὰ τιμωρεῖσϑέ νιν. 

καὶ ταῦϑ' ἅμ᾽ ἠγόρευε καὶ πρὸς οὐρανὸν 

καὶ γαῖαν ἐστήριξε φῶς σεμνοῦ πυρός. 
σίγησε δ᾽ αἰϑήρ. σῖγα δ᾽ ὕλιμος νάπη 
φύλλ᾽ εἶχε. ϑηρῶν δ᾽ οὐκ ἂν ἤκουσας βοήν. 1085 

«t δ᾽ ὠσὶν ἠχὴν οὐ σαφῶς δεδεγμέναι 

ἔστησαν ὀρϑὰ καὶ διήνεγκαν κόρας. 

ὃ δ᾽ αὖϑις ἐπεκέλευσεν᾽ ὡς δ᾽ ἐγνώρισαν 
σαφῆ κελευσμὸν Βακχίου Κάδμου κόραι. 

ἧξαν πελείας ὠκύτητ᾽ οὐχ ἥσσονες 1090 

ποδῶν ἔχουσαι συντόνοις δραμήμασι. 

μήτηρ ᾿4γαύη σύγγονοί 9' ὁμόσποροι 
πᾶσαί τε Βάκχαι" διὰ δὲ χειμάρρου νάπης 
ἀγμῶν τ᾽ ἐπήδων 9:00 πνοαῖσιν ἐμμανεῖς. 

ὡς δ᾽ εἶδον ἐλάτῃ δεσπότην ἐφήμενον, 1095 
πρῶτον uiv αὐτοῦ χερμάδας κραταιβόλους 

1067 περιφορᾶν P | ἑλικόδρομον)] Reiske, ἕλκει. (mut. in ξλκη) 
óoóuov P 1078 φωνήν Reiske 1083 ἐστήριξε Christ. pat. 2259, 
fort. &&meroens 1084 ὕλιμος Christ. pat. 2260, εὔλειμος P. Cfr. 
frg. 495, 34 N. 1085 fort. ἤκουες 1087 ὀρϑὰ] scripsi, ὀρϑαὶ P 
1088 ἐπεκέλευσεν) ἐπεϑώυξεν M. L. Earle 1090 sq. ἥσσονα... ἔχουσαι 
Heath, ἥσσονες, .. τρέχουσαι Hartung coll. Christ. pat. 2015 ποδῶν 
δράμωσι συντόνοις ὁρμήμασιν, at non placet ro£zovcct . . δραμήμασι, 
fort. v. 1091 delendus, quod etiam Paley suspicatus est  δρομήμασι P 

et ali libri Christ. pat., ὁρμήμασιν alii 1096 κραταιβόλους Christ. 
pat. 667, κραταβόλους P 
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ἔρριπτον, ἀντίπυργον ἐπιβᾶσαι πέτραν, 

[ὄξοισι δ᾽ ἐλατίνοισιν ἠκοντίέζετο]. 

ἄλλαι δὲ ϑύρσους ἵεσαν δι᾿ αἰϑέρος 
Πενϑέως, στόχον δύστηνον" ἀλλ᾽ οὐκ ἤνυτον. 1100 

Ἀρεῖσσον γὰρ ὕψος τῆς προϑυμίας ἔχων 

καϑῆσϑ᾽ ὁ τλήμων, ἀπορίᾳ λελημμένος. 

τέλος δὲ δρυΐνους συγκεραυνοῦσαι κλάδους 

ῥίζας ἀνεσπάρασσον ἀσιδήροις μοχλοῖς. 

ἐπεὶ δὲ μόχϑων τέρματ᾽ οὐχ ἐξήνυτον, 1105 
ἔλεξ᾽ ᾿Δ“γαύη" φέρε, περιστᾶσαι κύκλῳ 
πτόρϑου λάβεσϑε, Μαινάδες, τὸν ἀμβάτην 

ϑῆρ᾽ ὡς ἕλωμεν, μηδ᾽ ἀπαγγείλῃ ϑεοῦ 
χοροὺς χρυφαίους. αἵ δὲ μυρίαν χέρα 

προσέϑεσαν ἐλάτῃ κἀξανέσπασαν y9 0vóg: 1110 

ὑψοῦ δὲ ϑάσσων ὑψόϑεν χαμαιπετὴς 
πίπτει πρὸς οὖδας μυρίοις οἰμώγμασιν 

Πενϑεύς" κακοῦ γὰρ ἐγγὺς ὧν ἐμάνϑανεν. 

πρώτη δὲ μήτηρ ἦρξεν ἱερέα φόνου 
καὶ προσπίτνει vw ὃ δὲ μίτραν κόμης ἄπο 1115 
ἔρριψεν, ὥς νιν γνωρίσασα μὴ κτάνοι 

τλήμων ᾿Δγαύη. καὶ λέγει παρηίδος 

ψαύων" ἐγώ τοι, μῆτερ. εἰμὶ παῖς σέϑεν 

Πενϑεύς. ὃν ἔτεκες ἐν δόμοις ᾿Εχίονος" 

οἴχτειρε δ᾽. ὦ μῆτέρ, μὲ μηδὲ ταῖς ἐμαῖς 1120 
ἁμαρτίαισι σπέρμα σὸν κατακτάνῃς. 

ἣ δ᾽ ἀφρὸν ἐξιεῖσα καὶ διαστρόφους 
κόρας ἑλίσσουσ᾽, οὐ φρονοῦσ᾽ ἃ χρὴ φρονεῖν, 
ἐκ Βακχίου κατείχετ᾽, οὐδ᾽ ἔπειϑέ νιν. 

1098 delevit P. J. Meier | ὄζοισί τ᾿ Hermann 1099 ἄλλαι] 
Brodeau, ἄλλοι P 1100 στόχον] Reiske, τ΄ ὄχον P 1102 καϑῆσϑ᾽ 
ὁ] Brunck, καϑῆστο P | τλήμων] Aldina, τλῆμον P | λελημμένος] Musgrave, 
λελησμένος P. Cfr. infra ad v. 1329 1103 δρυΐνοις συντριαινοῦσαι 
κλάδοις Hartung (συντριαινοῦσαι iam Pierson) 1104 ἀνεσπάρασσον] 
Aldima, ἀνεσπάρασον P 1108 sq. verba μηδ᾽... κρυφαίους excidit Paley 

1111 χαμαιριφὴς (vel χαμαὶ ῥιφεὶς) Christ. pat. 1430 1113 delet 
Nauck. Cfr. Christ. pat. 1432 | κακοῦ] fort. μόρου 1114 ἱερέα! 
ἱερία Elmsley, ἱερεία P — 1115 προσπιτνεῖ P — 1116 χτάνοι] Brunck, 
χτάνη P 1121 σπέρμα] scripsi, παῖδα P. Cfr. Med. 816 — 1123 χρῆν 
Brunck 1124 Βαχχίου) Aldina, fexxstov P 
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λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν χέρα, 1125 

πλευραῖσιν ἀντιβᾶσα τοῦ δυσδαίμονος 

ἀπεσπάραξεν ὦμον. οὐχ ὑπὸ σϑένους, 
ἀλλ᾽ ὃ ϑεὺς εὐμάρειαν ἐπεδίδου χεροῖν. 

Ἰνὼ δὲ τἀπὶ ϑάτερ᾽ ἐξειργάξετο 

ῥηγνῦσα σάρκας, Αὐτονόη τ᾽ ÓyAoo τε πᾶς 1130 

ἐπεῖχε Βακχῶν" ἦν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή. 
τι ^ , er 2 , , 

ὃ uiv στενάζων 000v ἐτύγχανεν πνέων, 

«v δ᾽ ἠλάλαζον. ἔφερε δ᾽ ἣ μὲν ὠλένην, 
e $5 » , ^ ? ΄ t - $ 
4 δ᾽ ἴχνος αὐταῖς ἀρβύλαις᾽ γυμνοῦντο δὲ 

πλευραὶ σπαραγμοῖς" πᾶσα δ᾽ ἡματωμένη 1135 
χεῖρας διεσφαίριζξε σάρκα Π]|ενϑέως. 

M M M - ' ^ c ^ , κεῖται δὲ χωρὶς σῶμα, τὸ μὲν ὑπὸ στύφλοις 

πέτραις, τὸ δ᾽ ὕλης ἐν βαϑυξύλῳ φόβῃ, 

οὐ ῥάδιον ζήτημα κρᾶτα δ᾽ ἄϑλιον, 

ὕπερ λαβοῦσα τυγχάνει μήτηρ χεροῖν. 1140 
, E 2293 » ΄ [j , , 

πήξασ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον ϑύρσον ὡς ὀρεστέρου 

φέρει λέοντος διὰ Κιϑαιρῶνος μέσου, 

λιποῦσ᾽ ἀδελφὰς ἐν χοροῖσι Μαινάδων. 
" NA 7 N , , 

χωρεῖ δὲ Quoc δυσπότμῳ γαυρουμένη 
2 -. Vd - 

τειχέων ἔσω τῶνδ᾽, ἀνακαλοῦσα Βάκχιον 1145 

τὸν ξυγκύναγον, τὸν ξυνεργάτην ἄγρας. 

τὸν καλλίνικον, Q δάκρυα νικηφορεῖ. 

ἐγὼ μὲν οὖν {τῇδ᾽ » ἐκποδὼν τῇ ξυμφορᾶ 
x , 2 z ' - ' NF 
ἄπειμ. “Δγαύην πρὶν μολεῖν πρὸς δώματα. 

τὸ σωφρονεῖν δὲ καὶ σέβειν τὰ τῶν ϑεῶν 1180 
κάλλιστον οἶμαι δ᾽ αὐτὸ καὶ σοφώτατον 
ϑνητοῖσιν εἶναι χτῆμα τοῖσι χρωμένοις. 

1125 ὠλέναισι χεῖρ᾽ ἀριστεράν Bothe, fort. ἀλλ᾽ ὠλένην λαβοῦσ᾽ 
ἀριστερὰν χερί (λαβοῦσα δ᾽ ὠλένην ἀριστερὰν χερί iam Minervini) 
1132 στενάζων] Aldina, στυγνάζων P | ἐτύγχανε P | πλέων P, πνέων p 
1133 ἔφερε] Duport, ἀνέφερε P | ὠλένην] Aldina, ἑλένην P 1134 sq. yv- 
μνοῦσι δὲ πλευρὰς Pierson 1180 διεσφαίριξε] Aldina, διεσφέριξε ἢ 
1137 στύφλοις] στυφλοῖς Barnes, τυφλοῖς P 1188 φόβους ut vid. P, 
qopn p 1141 πήξασ᾽] H. Stephanus, πτήξασ᾽ P 1147 o] Reiske, 
; P et Christ. pat. 1300, ἣ Heath 1148 τῇδ᾽ om. P, supplevit Reiske. 
Sed fort. εἶμ᾽ supplendum deleto versu proximo 1151 δ᾽ Christ. 
pat. 1146 et Orion Anth. IV p. 55, y, P 1152 χτῆμα Orion, χρῆμα 
P et Christ. pat. 1147 
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ΧΟ. ἀναχορεύσωμεν Βάλχιον, 

ἀναβοάσωμεν ξυμφορὰν 

τὰν τοῦ δράκοντος ἐκγενέτα Πενθέως, 1155 
ὃς τὰν ϑηλυγενῆ στολὰν 

νάρϑηκά τὲ πιστὸν “Ἧιδαν 
ἔλαβεν εὔϑυρσον, 

ταῦρον προηγητῆρα συμφορᾶς ἔχων. 

Βάκχαι Καὸδμεῖαι. 1100 

τὸν καλλίνικον κλεινὸν ἐξεπράξατε 

ἐς γόον. ἐς δάκρυα. 

καλὺς ἀγών. ἐν αἵματι στάζουσαν 

χέρα περιβαλεῖν τέκνου. 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ πρὺς δόμους ὁρμωμένην 1165 

Πενϑέως ᾿4γαύην μητέρ᾽ ἐν διαστρόφοις 

ὕσσοις, δέχεσϑε κῶμον εὐίου ϑεοῦ. 

AT'ATH. 

᾿“σιάδες Βάκχαι, ΧΟ. τί με ὀρϑεῖς ὦ; stroph. 
Al. φέρομεν ἐξ ὕρεος 

ἕλικα νεότομον ἐπὶ μέλαϑρα. 1110 
μακάριον ϑήραν. 

ΧΟ. ὁρῶ καί δὲ δέξομαι σύγκωμον. 

Al. ἔμαρψα τόνδ᾽ ἄνευ βρόχων 
A COVAUUS 

ὡς ὁρᾶν πάρα. 1175 

1153 Βάκχχιον] Hermann, βαχχείων P 111 πιστὸν Διδαν (Giov 
}Ὶ] Βιστονίδων "lyrwhitt, προῦπτον Ἴιδαν Sandys 1101 ἐξεπράξατε 
Christ. pat. 1050 (et Scaliger), ἐξεπράξατο P | γόον] Canter, γόνον P. 
Cfr. Christ. pat. 1051 εἰς ϑρῆνον 1108 5α. fort. £v αἵμασιν εὐάζουσαν 
vel potius εὐάξζουσαν ἐν αἵμασιν χορεύειν τέχνου. Cfr. epigr. in Anthol. 
Gr. app. Plan. XVI 289, 5 καὶ τὴν εὐάζουσαν £v αἵματι παιδὸς ᾿“γαύην, 
Christ. pat. 1052 ἐν αἵμασι στάζουσαν εἰσφέρειν χέρα 1165 πρὸς] 
scripsi, εἰς P | δόμους] H. Stephanus, δρόμους P 1167 ὕσσοις P 
1168sqq. AI'ATH| Aldina, γυνὴ P, sed inde a v. 1251 nota Agauae 
etiam in P 1108 τί μ᾽ ὀροϑύνεις 0; Hermann, τί us ϑροεῖς τάδ᾽ ὦ; 
Fix (ϑροεῖς iam Scaliger) fort. τί us ϑροεῖς ὀρθῶς; 1169 ὄρεος Plut. 
Crass. e. 33, Polyaen. VIT 41, óoíov P 1171 μαχάριον ϑήραν 
Polyaen. 1. L, μακαρίαν ϑήραν Plut. 1. L, μακάριον ϑήραμα P οὐ Plut. 
Mor. 501 € 1174 lacunam indicavit Canter | véov Atv H. Stephanus, 
fort. λέοντος (&yootfoov» νέον iviv (μηλοφόνου supplet Macnaghten) 
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XO. πόϑεν ἐρημίας; 

ΑΓ. ΒΚιϑαιρὼν ΧΟ. τί Κιϑαιρών; 

AI. κατεφόνευσέν νιν. 
ΧΟ. τίς & βαλοῦσα; 41΄. πρῶτον ἐμὸν τὸ γέρας. 

ΧΟ. μάκαιρ’ yes AI. κλῃζόμεϑ᾽ ἐν ϑιάσοις. 1180 

ΧΟ. τίς ἄλλα; Al. τὰ Κάδμου XO. τί Κάδμου; 

AI* γένεϑλα 

μετ᾽ ἐμὲ μετ᾽ ἐμὲ τοῦδ᾽ 
ἔϑιγε ϑηρός. ΧΟ. εὐτυχεῖς τᾷδ᾽ ἄγρα. 

Al. μέτεχέ νυν ϑοίνας. XO. τί μετέχω τλάμων; antistr. 

AI. νέος ὃ μόσχος ἄρ- 1185 

τι γένυν ὑπὸ κόρυϑ᾽ ἁπαλότριχα 
κατάκομον ϑάλλει. 

ΧΟ. πρέπει y ὥστε ϑὴρ ἄγραυλος φόβῃ. 

Al. ὃ Βάκχιος κυναγέτας 

σοφὺς σοφῶς ἀνέπηλ᾽ ἐπὶ ϑήρα 1190 
τοῦδε Μαινάδας. 

ΧΟ. ὃ γὰρ ἄναξ ἀγρεύς. 

ΑΓ. ἐπαινεῖς; ΧΟ. τί δ᾽; ἐπαινῶ. 

AI. τάχα δὲ Καδμεῖοι 

ΧΟ. καὶ παῖς γε Πενθεὺς Al. ματέρ᾽ ἐπαινέσεται. 1195 
XO. λαβοῦσαν ἄγραν AI. τάνδε λεοντοφυῆ 

ΧΟ. περισσὰν AI. περισσῶς. ΧΟ. ἀγάλλῃ; 4411. γέγηϑα 

1178 χατεφόνευσε P — 1119 AI. πρῶτον] Hartung, πρῶτα: AI' P, 
πρώτα; Al' Hermann | ἐμὸν] Plut. Crass. c. 33, ἐμὸν ἐμὸν P 1181 τίς 
ἄλλα τὰ κάδμου Agauae continuat P, corr. Heath | γένεϑλα) Heath, 
γένεϑλα γένεϑλα P 1188 τᾷδ᾽ ἄγρᾳ] Aldina, τάδ᾽ ἄγρα P 
1184 μέτεχε νῦν P — 1187 ϑαάλλει)] Musgrave, βάλλε P — 1188 Agauae 
continuat P, correxit 'lyrwhitt | πρέπει γ᾽ ὥστε ϑὴρ ἄγραυλος φόβῃ] 
ürehhoff, πρέπει γὰρ ὥστε ϑηρὸς ἀγραύλου φόβω P (φόβη iam 
Brodeau) 1189 Βάχχιος)] Aldina, fexzsiog P 1190 sq. σοφῶς] 
Brunck, σοφὸς P | ἀνέπηλ᾽ ] Dindorf, ἀνέπηλεν P | ϑήρᾳ τοῦδε] Her- 
mann, ϑήρα τόνδε P (ϑῆρα τόνδε Brodeau) 1193 τί δ᾽: omisit P, 
addidit Aldina 1194 δὲ Καδμεῖοι)] Aldina, δὲ καὶ καδμεῖοι P 
1195 sqq. καὶ παῖς... περισσῶς choro, ἀγάλλῃ Agauae (nota γυνή prae- 
fixa), reliqua choro tribuit P, correxit ex strophae ratione Hermann 
H. Stephanum secutus et alii (ucerío 1195 et v. 1199 integrum 
choro continuat Hermann) 1195 ματέρα P | ἐπαινέσεται) Aldina, 
ἐπαινεύσεται P 1196 λεοντοφυᾶ Dindorf 1197 περισσὼν Brodeau, 
περισσὰς P 
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μεγάλα μεγάλα καὶ 

φανερὰ τἄδε ΧΟ. γᾷ κατειργασμένα. 

ΧΟ. δεῖξόν νυν. ὦ μάκαιρα, σὴν νικηφόρον 1200 

ἀστοῖσιν ἄγραν ἣν φέρουσ᾽ ἐλήλυϑας. 

Al. ὦ καλλίπυργον ἄστυ Θηβαίας χϑονὸς 

ναίοντες, ἔλϑεϑ'᾽ ὡς ἴδητε τήνδ᾽ ἄγραν 

Κάδμου ϑυγατέρες ϑηρὸς ἣν ἠγρεύσαμεν 

οὐκ ἀγκυλωτοῖς Θεσσαλῶν στοχάσμασιν. 1205 

οὐ δικτύοισιν. ἀλλὰ λευκοπήχεσι 

χειρῶν ἀκμαῖσιν. κἄτα κομπάξειν χρεὼν 

καὶ λογχοποιῶν ὄργανα κτᾶσϑαι μάτην; 

ἡμεῖς δέ γ᾽ αὐτῇ χειρὶ τόνδε 9 εἵλομεν 

χωρίς τε ϑηρὺς ἄρϑρα διεφορήσαμεν. 1210 

ποῦ μοι πατὴρ ὁ πρέσβυς; ἐλϑέτω πέλας. 

Πενϑεύς v' ἐμὸς παῖς ποῦ ᾽στιν; ἀράσϑω λαβὼν 

πηχτῶν πρὺς οἴχους κλιμάκων προσαμβάσεις. 

ὡς πασσαλεύσῃ κρᾶτα τριγλύφοις τόδε 

λέοντος ὃν πάρειμι ϑηράσασ᾽ ἐγώ. 1215 

KAAMO:. 

ἕπεσϑέ μοι φέροντες ἄϑλιον βάρος 

Πενϑέως. ἕπεσϑε. πρόσπολοι. δόμων πάρος, 

οὗ σῶμα μόχϑων μυρίοις ζητήμασιν 
, v c ^ 2 M - 

φέρω τόδ᾽ εὑρὼν ἐν Κιϑαιρῶνος πτυχαῖς 

διασπαρακτὸν κοὐδὲν ἐν ταὐτῷ πέδῳ 1290 

[λαβών. ἐν ὕλῃ κείμενον δυσευρέτῳ]. 

ἤκουσα γάρ του ϑυγατέρων τολμήματα, 

ἤδη κατ᾽ ἄστυ τειχέων ἔσω βεβὼς 

1199 τᾷδε γᾷ] L. Dindorf, τάδ᾽ ἔργα P 1200 νῦν P | μάκαιρα] 
scripsi, τάλαινα P 1203 ἴδητε! Aldina, ἴδετε P 1205 ἀγκυλητοῖς 
Nauck | (στοχίσμασιν schol. Hec. 1156) — 1207 sq. χρεὼν et μάτην per- 
mutat Nauck 1209 γ᾽ αὐτῇ] Kirchhoff, ταύτῃ P | τόνδε] Aldina, 
τόδε P 1910 χωρὶς σιδήρου τ΄ Pierson, fort. χωρίς τέ γ᾽ ἀϑέρος 
(χωρίς τ᾽ ἀϑῆρος Ruhnken) 1212 ἀράσϑω) Scaliger, αἱρέσϑω P, 
αἰρέσϑω Portus 1213 πηχτῶν] Barnes (Christ. pat. 1263 smxv&g 
κλίμακος πρὸς ἐμβάσεις), πλεχτῶν P | οἴκοις Barnes — 1217 fort. δόμων 
πέλας 1218 uóyO9wv] scripsi, μοχϑῶν P. 1219 ΚΑιϑαιρῶνος] Aldina, 
κιϑερῶνος P 1991 delevi Nauckium secutus | δυσεύρετον Reiske, 

δυσευρέτως Hermann 1228 ἔσω hie im P 
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σὺν τῷ γέροντι Τειρεσίᾳ Βακχῶν πάρα" 
πάλιν δὲ κάμψας εἰς ὄρος κομίξομαι 1925 
τὸν κατϑανόντα παῖδα Μαινάδων ὕπο. 

καὶ τὴν μὲν ᾿Ακτέων᾽ ᾿Δρισταίῳ ποτὲ 

τεχοῦσαν εἶδον Αὐτονόην ᾿Ινώ 9? ἅμα 
ἔτ᾽ ἀμφὶ δρυμοὺς οἰστροπλῆγας ἀϑλίας, 
τὴν δ᾽ εἶπέ τίς μοι δεῦρο βακχείῳ ποδὶ 1980 
στείχειν ᾿Δἡγαύην., οὐδ᾽ ἄκραντ᾽ ἠκούσαμεν" 
λεύσσω γὰρ αὐτήν. ὄψιν οὐκ εὐδαίμονα. 
πάτερ. μέγιστον κομπάσαι πάρεστί GOL, 
πάντων ἀρίστας ϑυγατέρας σπεῖραι μακρῷ 
ϑνητῶν" ἁπάσας εἶπον, ἐξόχως δ᾽ ἐμέ, 1935 
ἣ τὰς παρ᾽ ἱστοῖς ἐκλιποῦσα κερκίδας 
ἐς μεῖξον ἥκω, ϑῆρας ἀγρεύειν χεροῖν. 
φέρω δ᾽ ἐν ὠλέναισιν. ὡς δρᾷς, τάδε 
λαβοῦσα τἀριστεῖα. σοῖσι πρὸς δόμοις 
ὡς ἀγκρεμασϑῇ" σὺ δέ, πάτερ, δέξαι χεροῖν" 1240 
γαυρούμενος δὲ τοῖς ἐμοῖς ἀγρεύμασιν 
κάλει φίλους ἐς δαῖτα" μακάριος γὰρ εἶ, 
μακάριος. ἡμῶν τοιάδ᾽ ἐξειργασμένων. 
ὦ πένϑος οὐ μετρητὸν οὐδ᾽ οἷόν τ᾽ ἰδεῖν, 
[góvov ταλαίναις χερσὶν ἐξειργασμένων,. 1245 
καλὸν τὸ ϑῦμα καταβαλοῦσα δαίμοσιν 
ἐπὶ δαῖτα Θήβας τάσδε κἀμὲ παρακαλεῖς. 
οἶμοι κακῶν μὲν πρῶτα σῶν, ἔπειτ᾽ ἐμῶν" 
ὡς ὁ ϑεὸς ἡμᾶς ἐνδίκως μέν, ἀλλ᾽ ἄγαν 
Βρόμιος ἄναξ ἀπώλεσ᾽ οἰκεῖος γεγώς. 1250 
ὡς δύσκολον τὸ γῆρας ἀνθρώποις ἔφυ 
ἔν τ᾽ ὄμμασι σχυϑρωπόν. εἴϑε παῖς ἐμὸς 
εὔϑηρος εἴη, μητρὸς εἰκασϑεὶς τρύποις. 

1224 πάρα] Musgrave, πέρ P — 1991 Axríov | Elhnsley, ἀχταίων᾽ 
P | ̓ Δρισταίῳ] Heath "Agiratov Milton), ἀριστέω PP, ἀριστέα p 
1229 

1232 

p 

ριῶν 

περὶ 
1245 

1252 

δρυμοὺς} E. Bruhn, δρυμοῖς P 19230 τὴν δ᾽] Barnes, τήνδ᾽ P 
αὐτήν] Scaliger, αὐτῆς P 1237 μείζον᾽ P | ϑῆρας in ras. scripsit 
1240 ἀγχρεμασϑῇ)} Hermann, ἂν κρεμασϑῇ P 1241 fort. ἐχγαυ- 
ex Bekk. Anecd. p. 87 yevoi&v: καὶ τοῦτο μέμφονται. “]ημοσϑένης 
τοῦ στεφάνου. Εὐριπίδης Βάκχαις | ἐμοῖς} Aldina, ἐμῆς P 
delevit Middendorf ἐξειργασμένον p 1546 fort, καλὸν πρόϑυμα 
σκυϑρωπόν) Aldina, σκυϑρωπός P 

Euripides, Bacchae. 4 
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ὅπως νεανίαισι Θηβαίοις ἅμα 
E , m9. Ὁ 2 ^ - , c -ᾧ 

ϑηρῶν ὀριγνῶτ ἀλλὰ ϑεομαχεῖν μόνον 1255 

οἱός τ᾽ ἐκεῖνος. νουϑετητέος, πάτερ, 

σοὐστίν. τίς αὐτὸν δεῦρ᾽ ἂν ὕψιν εἰς ἐμὴν 

καλέσειεν, ὡς ἴδῃ μὲ τὴν εὐδαίμονα; 

ΚΑ. φεῦ φεῦ" φρονήσασαι μὲν oi ἐδράσατε 

ἀλγήσετ᾽ ἄλγος δεινόν" εἰ δὲ διὰ τέλους 1260 
᾽ » $2 3128 POE) e , 
ἐν τῷδ᾽ ἀεὶ μενεῖτ᾽ ἐν Q χαϑέστατε, 

οὐκ εὐτυχοῦσαι δόξετ᾽ οὐχὶ δυστυχεῖν. 
AI. τί δ᾽ οὐ καλῶς τῶνδ᾽ ἢ τί λυπηρῶς ἔχει; 

KA. πρῶτον μὲν ἐς τόνδ᾽ αἰϑέρ᾽ ὄμμα σὸν μέϑες. 
Al. ἰδού: τέ μοι τόνδ᾽ ἐξυπεῖπας εἰσορᾶν; 1265 
KA.  £9' αὑτὸς ἤ σοι μεταβολὰς ἔχειν δοκεῖ; 

Al. λαμπρότερος ἢ πρὶν καὶ διιπετέστερος. 
ΚΑ. τὸ δὲ πτοηϑὲν τόδ᾽ ἔτι σῇ ψυχῇ πάρα; 
Al. οὐκ οἶδα τοὔπος τοῦτο; γίγνομαι δέ πως 

ἔννους μετασταϑεῖσα τῶν πάρος φρενῶν. 1270 

KA. κλύοις ἂν οὖν τι κἀποκρίναι᾽ ἂν σαφῶς; 

AI. ὡς ἐκλέλησμαί γ᾽ ἃ πάρος εἴπομεν, πάτερ. 

KA. ἐς ποῖον ἦλϑες οἶκον ὑμεναίων μέτα; 
Al. σπαρτῷ μ᾽ ἔδωκας, ὡς λέγουσ᾽, ᾿Εχίονι. 

ΚΑ. τίς οὖν ἐν οἴκοις παῖς ἐγένετο σῷ πόσει; 1215 

Al. πΠενϑεύς. ἐμῇ ve καὶ πατρὸς κοινωνίᾳ. 

ΚΑ. τίνος πρόσωπον δῆτ᾽ ἐν ἀγκάλαις ἔχεις; 

AI. λέοντος, ὥς γ᾽ ἔφασκον αἵ ϑηρώμεναι. 

ΚΑ. σκέψαι νυν ὀρϑῶς βραχὺς ὃ μόχϑος εἰσιδεῖν. 
Al. ἔα, τί λεύσσω; τί φέρομεν τόδ᾽ ἐν χεροῖν; 1280 

KA. ἄϑρησον αὐτὸ καὶ σαφέστερον μάϑε. 
Al. ὁρῶ μέγιστον ἄλγος ἡ τάλαιν᾽ ἐγώ. 

1954 ὕπως} scripsi, ór ἐν P 1257 σοὐστίν] Kirchhoff, σοί τ᾽ 
ἐστιν P, σοί ᾽στιν Paley 1267 διειπετέστερος Elmsley 1268 τόδ᾽ 
ἔτι] Aldina, τόδέ τι P 1209 τοὔπος P, τοὖπος p | γίγνομαι (γίνομαι 
DP) δέ πως] versu proximo deleto γιγνώσκω δέ πως Kirchhoff, κινοῦμαι 
δέ πως Allen 1911 σαφῶς] Reiske, σοφῶς P 1972 ἐκλέλησμαι] 
Aldina, ἐλέλησμαι DP 1274 ἔδωκας ἐς δόμους F. Gu. Schmidt 
1976 ἐμῇ] Aldina, ἐμοί P 1977 τί μου P, τίνος p 12919 notam 
Agauae ante βραχὺς habet et ante v. proximum om. JP, correxit 
Aldina 1280 φέρομεν] Elmsley, φέρομαι P | αὐτὸ] αὖτις (i. e. 
αὖϑις) Reiske 
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KA. μῶν Gov λέοντι φαίνεται προσεικέναι; 
Al. οὔκ, ἀλλὰ Πενϑέως ἡ τάλαιν᾽ ἔχω κάρα. 
ΚΑ. ἡμαγμένον ys πρόσϑεν ἢ σὲ γνωρίσαι. 1281 

AI. τίς ἔκτανέν νιν; πῶς ἐμὰς ἦλϑ᾽ ἐς χέρας; 

KA. δύστην᾽ ἀλήϑει᾽, ὡς ἐν οὐ καιρῷ πάρει. 

Al. λέγ᾽, ὡς τὸ μέλλον καρδία πήδημ᾽ ἔχει. 

ΚΑ. σύ νιν κατέκτας καὶ κασίγνηται σέϑεν. 

AI. ποῦ δ᾽ ὥλετ᾽ ; ἦ κατ᾽ oixov; ἢ ποίοις τόποις: 1990 

KA. οὗπερ πρὶν ᾿άκτέωνα διέλαχον κύνες. 

Al. τί δ᾽ ἐς Κιϑαιρῶν᾽ ἦλϑε δυσδαίμων ὅδε; 

KA. ἐκερτόμει ϑεὸν δάς vt βακχείας μολών. 

Al. ἡμεῖς δ᾽ ἐκεῖσε τίνι τρόπῳ κατήραμεν; 

ΚΑ. ἐμάνητε, πᾶσά τ᾽ ἐξεβακχεύϑη πόλιος. 1295 
Al. — Zhóvveos ἡμᾶς ὥλεσ᾽, ἄρτι μανϑάνω. 
KA. ὕβοιν γ᾽ ὑβρισϑείς: ϑεὸν γὰρ οὐχ ἡγεῖσϑέ νιν. 

AI. τὸ φίλτατον δὲ σῶμα ποῦ παιδός, πάτερ; 
ΚΑ. ἐγὼ μόλις τόδ᾽ ἐξερευνήσας φέρω. 

ΑΙ. ἢ πᾶν ἐν ἄρϑροις συγκεκλῃμένον καλῶς; 1800 

[o 2 σι 

» V , 27912 - 

AI. Πενϑεῖ δὲ τί μέρος ἀφροσύνης προσῆκ᾽ ἐμῆς; 

ΚΑ. ὑμῖν ἐγένεϑ'᾽ ὅμοιος. οὐ σέβων ϑεόν. 

τοιγὰρ συνῆψε πάντας ἐς μίαν βλάβην, 

ὑμᾶς τε τόνδε 0', ὥστε διολέσαι δόμους 
Γ72....} e ΒΩ 3 Ὁ ^ - 

κἄμ᾽. ὕστις ἄτεκνος ἀρσενῶν παίδων γεγὼς 1305 
- - a ul E 3 , 7 

τῆς σῆς τόδ᾽ ἔρνος, ὦ τάλαινα. νηδύος 
E) / 3 M. αἴσχιστα καὶ κάκιστα κατϑανόνϑ'᾽ ὁρῶ. 

€ δῶ De OL À , e δ »ν 5: pn 
Q δῶμ ἀνεβλεφ΄. ὃς συνεῖχες. ὦ TÉXVOY, 

τοὐμὸν μέλαϑρον, παιδὸς ἐξ ἐμῆς γεγώς, 

πόλει τε τάρβος ἦσϑα᾽ τὸν γέροντα δὲ 1310 

οὐδεὶς ὑβρίζειν ἤϑελ᾽ εἰσορῶν τὸ σὸν 

1288 προσεικέναι] Brunck, προσεοικέναι P 1285 ἡμαγμένον] 
Musgrave, οἰμωγμένον P, ὠμωγμένον lex. Messan. ed. H. Rabe N. Mus. 
Rhen. 47 p. 413 1286 ἔχτανέ P | 749" ἐς] Aldina, ἦλϑες P, ἦλϑεν 
Elmsley 1289 κασίγνηται] Musgrave, κασίγνητοι P | χαΐ κασίγνηται 
Markland 1290 ἡ κατ᾽ PP | fort. ἢ ἦν ποίοις 1291 "4xríovo] Elmsley, 
&xvoiovo P 1295 ἐμάνη v? P 1997 ὕβριν γ᾽] Heath, ὕβριν P 
1300 ἢ P | συγκεχλημένον P, cvyxsxAsutvov p. Lacunam post hunc 
versum indicavit Victorius 1308 e P, superscr. ὅν p | ἀνέβλεφ᾽] 
Elmsley, &véfAsmsv P 
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κάρα᾽ δίκην yàg ἀξίαν ἐλάμβανες. 
νῦν δ᾽ ἐκ δόμων ἄτιμος ἐκβεβλήσομαι 
ὁ Κάδμος ὃ μέγας, ὃς τὸ Θηβαίων γένος 

ἔσπειρα κἀξήμησα κάλλιστον ϑέρος. 1315 

ὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν" καὶ γὰρ οὐκέτ᾽ ὧν ὕμως 
τῶν φιλτάτων ἔμοιγ᾽ ἀριϑμήσῃ. τέκνον" 
οὐκέτι γενείου τοῦδε ϑιγγάνων χερί, 

τὸν μητρὺς αὐδῶν πατέρα προσπτύξἕῃ, τέκνον, 

λέγων" τίς ἀδικεῖ, τίς σ᾽ ἀτιμάξει, γέρον; 1320 
τίς σὴν ταράσσει καρδίαν λυπηρὸς Qv; 

λέγ᾽, ὡς κολάζω τὸν ἀδικοῦντά σ᾽, ὦ πάτερ. 
νῦν δ᾽ ἄϑλιος μέν siu ἐγώ, τλήμων δὲ cv, 
οἰκτρὰ δὲ μήτηρ. τλήμονες δὲ σύγγονοι. 

εἰ δ᾽ ἔστιν ὕστις δαιμόνων ὑπερφρονεῖ. 1325 
ἐς τοῦδ᾽ ἀϑρήσας ϑάνατον ἡγείσθω ϑεούς. 

ΧΟ. τὸ μὲν σὸν ἀλγῶ, Κάδμε" σὸς δ᾽ ἔχει δίκην 

παῖς παιδὸς ἀξίαν μέν. ἀλγεινὴν δὲ σοί. 

ΑΓ. à πάτερ, δρᾷς γὰρ τἄμ᾽ ὅσῳ μετεστράφη 
. e . . . . 

AIONTZOX. 

δράκων γενήσῃ μεταβαλών. δάμαρ τε σή. 1330 

1312 ἐλάμβανες] Hermann, ἐλάμβανεν P 1317 τέκνον] Reiske, 
τέκνων P — 1318 ϑιγγάνων] Brodeau, ϑιγγάνω P 1819 προσπτύξη P, 
sed v ex s corr. p 1320 víg] Barnes, τίς c' P 1329 lacunam 
(satis amplam) post hune versum statuit Tyrwhitt. Cfr. Apsin. in Rhet. 

Gr. ed. Wz. IX p. 587 παρὰ τῷ Εὐριπίδῃ τοῦ Πενθέως ἡ μήτηρ ᾿Δ“γαύη 
ἀπαλλαγεῖσα τῆς μανίας καὶ γνωρίσασα τὸν παῖδα τὸν ἑαυτῆς διεσπασμέ- 

vov κατηγορεῖ μὲν αὑτῆς, ἔλεον δὲ κινεῖ et p. 590 τοῦτον τὸν τρόπον 
κεχίνηκεν Εὐριπίδης οἶκτον ἐπὶ τῷ Π|ενϑεῖ κινῆσαι βουλόμενος. ἕκαστον 
γὰρ αὐτοῦ τῶν μελῶν ἡ μήτηρ ἐν ταῖς χερσὶ Ἀρατοῦσα καϑ' ἕκαστον 
αὐτῶν οἰχτίξεται. Quem ex Baechis Euripidis adfert schol. Aristoph. 
Plut. 907 versum: sí μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον ἐς χέρας (fort. ἐν χερσὶν) 
μύσος, huie laeunae tribuit idem 'Tyrwhitt. Ex Lucian. Pisc. c. 2 

verba καϑάπερ τινὰ Πενϑέα ἢ Ὀρφέα ..λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι 
μόρον huc rettulit Musgrave.  Glossarum Antiattieistae in Bekk. 
Anecd. p. 87 yevgi&v: καὶ τοῦτο μέμφονται... Εὐριπίδης Βάκχαις et 

p. 106 λελάβημαι: ἀντὶ τοῦ εἴλημμαι... Εὐριπίδης Βάχχαις altera fort, 
ad v. 1241 referenda, alteram ad λελημμένος v. 1102 pertimere monuit 
Elmsley. Integro codice utebatur auctor Christ. pat., cuius v. 1312 sq. 
Porson, 1466—8 Burges ex hoc loco repetivit, alios Hartung, Kirchhoff 
Philol. VIII p. 78 sqq., alii hue revocaverunt 1330 om. P, e schol. 
Dionys. Per. 891 protulit Bredow, recepit Matthiae 
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ἣν "Aosoc ἔσχες Jouovíav ϑνητὸς γεγώς. 1332 

ἐχϑηριωϑεῖσ᾽ ὄφεος ἀλλάξει τύπον. 1331 

ὄχον δὲ μόσχων, χρησμὸς ὡς λέγει Διός, 

ἐλᾷς μετ᾽ ἀλόχου, βαρβάρων ἡγούμενος. 

πολλὰς δὲ πέρσεις ἀναρίϑμῳ στρατεύματι 1335 

πόλεις" ὅταν δὲ “οξίου χρηστήριον 

διαρπάσωσι, νόστον ἄϑλιον πάλιν 

σχήσουσι" σὲ δ᾽ "ous Aouovíav τε ῥύσεται 
μακάρων v ἐς αἷαν σὸν καϑιδρύσει βίον. 
ταῦτ᾽ οὐχὶ ϑνητοῦ πατρὸς ἐχγεγὼς λέγω 1340 
Ζιόνυσος. ἀλλὰ Ζηνός" εἰ δὲ σωφρονεῖν 
ἔγνωϑ᾽. ὅτ᾽ οὐκ ἠϑέλετε, τὸν zhig γόνον 

εὐδαιμονοῖτ᾽ ἂν σύμμαχον κεχτημένοι. 

ΑΓ. — Zióvvos, λισσόμεσϑά σ᾽, ἠδικήκαμεν. 

Al. ὄψ᾽ ἐμάϑεϑ' ἡμᾶς, ὅτε δὲ χρῆν, οὐκ ἤδετε. 1345 
AI. ἐγνώκαμεν ταῦτ᾽ ̂  ἀλλ᾽ ἐπεξέρχῃ λίαν. 
211. καὶ γὰρ πρὸς ὑμῶν ϑεὸς γεγὼς ὑβριζόμην. 

AI. ὀργὰς πρέπει ϑεοὺς οὐχ ὁμοιοῦσϑαι βροτοῖς. 

21. πάλαι τάδε Ζεὺς οὑμὸς ἐπένευσεν πατήρ. 

AI. αἰαϊ. δέδοκται, πρέσβυ. τλήμονες φυγαί. 1350 

4I. τί δῆτα μέλλεϑ᾽ ἅπερ ἀναγκαίως ἔχει; 

ΚΑ. ὦ véxvov, ὡς ἐς δεινὸν ἤλθομεν κακόν, 

σύ 8' ἡ τάλαινα σύγγονοί τε Ga, 

ἐγώ 9' ὁ τλήμων βαρβάρους ἀφίξομαι 

γέρων μέτοικος" ἔτι δέ μοὐστὶ ϑέσφατον 1355 

ἐς “Ελλάδ᾽ ἀγαγεῖν μιγάδα βάρβαρον στρατόν. 
καὶ τὴν "geo παῖδ᾽ ouovíav, δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

1332. 1331 inverso ordine habet P, transposuit Schoene 1332 4ouo- 
νίαν] Aldina, ἁρμονίας P 1333 ὄχον] Aldina, ὄχων P 1334 ἑλᾷς P 
1341 σοφρονεῖν P, corr. p 13429 ἄγνωϑ᾽ P, corr. » 1344. 1346. 1348 
Cadmo tribuit P, corr. Elmsley 1844 λισσόμεσϑα)] Aldina, λισσόμεϑα 
j£ 1345 ἐμάϑεϑ'᾽.. ἤδετε)] Aldina, ἐμέϑετ᾽.. εἴδετε P. Cfr. Bekk. 
Anecd. p. 98 ἥδεται (ἤδετε Elmsley): Εὐριπίδης Βάκχαις | δ᾽ ἐχρῆν P 
1347 ὑμῶν! Victorius, ἡμῶν P. Post 1348 nonnulla intercidisse 
videntur 1349 τάδε] Aldina, τάγε P | ἐπαίνεσε P, ἐπένευσεν p 
1350 τλήμονες] Aldina, τήλμονες P 1353 ἐγὼ σύ 9^ Paley. Post hunc 
v. nonnulla excidisse videntur 1355 μοὺστὶ] M. Haupt, μοι τὸ P. 
Cfr. Christ. pat. 1670 ἔστι γὰρ τὸ ϑέσφατον 
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δράκων δρακαίνης (oyüu » ἔχουσαν ἀγρίας 
ἄξω ᾽πὶ βωμοὺς καὶ τάφους ᾿Ελληνικούς, 

ἡγούμενος λόγχαισιν" οὐδὲ παύσομαι 1800 
κακῶν ὃ τλήμων. οὐδὲ τὸν καταιβάτην 
"Ayégovre πλεύσας ἥσυχος γενήσομαι. 

Al. ὦ πάτερ, ἐγὼ δὲ σοῦ στερεῖσα φεύξομαι. 
ΚΑ. τί μ᾽ ἀμφιβάλλεις χερσίν, ὦ τάλαινα παῖ. 

ὄρνιν ὅπως κηφῆνα πολιόχρων κύκνον; 1365 

AI. ποῖ γὰρ τράπωμαι πατρίδος ἐκβεβλημένη; 

ΚΑ. οὐκ οἶδα, réxvov: μικρὸς ἐπίκουρος πατήρ. 

AI. χαῖρ᾽, ὦ μέλαϑρον. χαῖρ᾽, ὦ πατρία 
πόλις" ἐκλείπω σ᾽ ἐπὶ δυστυχίᾳ 
φυγὰς ἐκ ϑαλάμων. 1810 

KA. στεῖχέ vvv, ὦ παῖ. τὸν ᾿Δρισταίου 

AI. στένομαί δε. πάτερ. | KA. κἀγὼ σέ, τέκνον. 
καὶ σὰς ἐδάκρυσα κασιγνήτας. 

AI. δεινῶς γὰρ τάνδ᾽ αἰκίαν 

Zhóvvoog ἄναξ 1315 

τοὺς σοὺς εἰς οἴκους ἔφερεν. 

ΚΑ. καὶ γὰρ ἔπασχεν δεινὰ πρὸς ὑμῶν. 

ἀγέραστον ἔχων ὄνομ᾽ ἐν Θήβαις. 

AI. χαῖρε, πάτερ. μοι. KA. χαῖρ᾽, ὦ μελέα 

ϑύγατερ. χαλεπῶς δ᾽ ἐς τόδ᾽ ἂν ἥκοις. 1380 

Al. ἄγετ᾽, ὦ πομποί, μὲ καδιγνήτας 
D 

ἵνα συμφυγάδας ληψόμεϑ᾽ οἰκτράς. 

1358 σχῆμ᾽ supplevit Nauck (cfr. Jon. 992), φύσιν Aldina | ἀγρίας] 
Lenting, ἀγρίαν P 1363 στερεῖσα] Barnes, στερηϑεῖσα P 1365 ὄρνιν] 
Elmsley, ὄρνις P (ὄρνιϑ᾽ Heath) | πολιόχρων] Musgrave, πολιόχρως P 
(πολιόχροα Heath) | κύκνον] Heath, κύκνος P 1367 σμικρὸς Elmsley 
1368. 1371. 1574 notas om. P, addidit Aldina 1368 πατρία] Elmsley, 
πατρῴα P. Post 1571 lacunam indicavit Hermann 1372 στένομαι] 
Elmsley (crévousv Brodeau), στέρομαι P | κἀγὼ σέ] Barnes, κἀγὼ P 
1313 χασιγνήτας} Barnes, κασιγνήτους P 1814 τήνδ᾽ Dindorf | δεινῶς 
ἄγρας τήνδ᾽ (πα! τὴ τῆσδ᾽) αἰκίαν Weidgen, fort. δεινῶς δεινὴν τήνδ᾽ 
αἰκίαν 1316 τοὺς σούς, πάτερ, εἰς Hermann | ἔφερε P- 1377 KA. 
καὶ γὰρ ἔπασχεν] post Bothium Hermann, Zl. καὶ γὰρ ἔπασχον P 
13178 ἀγέραστον) Barnes, ἀγέρατον P | ἔχων ὄνομ᾽ |] Aldina, ὄνομ᾽ ἔχων 

P 1319 πάτερ] Aldina, ὦ i6 P 1880 χαλεπῶς δ᾽ Reiske, χαλεπῶς 
JE 1382 Ampóusü']| Elmsley, ληψώμεϑ᾽ P 



BAKXAI e» en 

ἔλθοιμι δ᾽ ὕπου 

μήτε Κιϑαιρὼν (ἔμ᾽ ἴδοι μιαρὸς 

μήτε Κιϑαιρῶν᾽ ὕσσοισιν ἐγώ, 1385 
/!Q? € LJ Ὁ, ui 30 I9 e 

μὴ 09. ϑύρόου μνῆμ ἀνάκειται" 

Βάκχαις δ᾽ ἄλλαισι μέλοιεν. 

ΧΟ. πολλαὶ μορφαὶ τῶν δαιμονίων, 
πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι ϑεοί" 

καὶ τὰ δοκηϑέντ᾽ οὐκ ἐτελέσϑη, 1390 

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε ϑεός. 
τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα. 

1384 ἔμ᾽ ἴδοι supplevit Sehoenium secutus Kirchhoff (μιαρός μ᾽ 
ἐσίδοι Musgrave) 1387 Βάκχαις] Aldina, βάκχαισι P, Βάκχαι Madvig 
1391 πόρον] Aldina, πόρων Γ΄] εὗρε P. — Subscripsit τέλος εὐριπίδου 
βακχῶν P 



APPENDIX 
coniecturas minus probabiles continens. 

Argum. lin. 6 γενομένοις nescio quis V τὸν ϑεὸν καὶ τὰς ἄλλας 

Hermann 10 sq. πράττει πάντα, ὡς κατ᾽ ἄνθρωπον τολμῶν et 17 sq. | 
διεσάφησεν, ἵνα μὴ ἔργοις ἢ λόγοις Elmsley 18 ὑπό τινος τῶν ἔκτοτε 
Hermann 

Hane fabulam ut lIphigeniam Aul. ab EHEuripide minore inter- 
polatam iudicat Boeckh 

V. 1 Priscianum qui habet Θηβαίαν κατά legisse Θηβαίαν πλάκα 
putat M. Haupt 4 βροτησίᾳ Camper 6—9 delet Klinkenberg 
8 rvgóusvo] σῴζοντα J. J. Hartman | δίου τ᾽ ἔτι πυρὸς Porson, ἁδροῦ 
(ex Plutarcho) zs πυρὸς ἔτι Hartung 9 delet Collmann 

14 Περσῶν δ᾽ Elmsley 14—19 et 21—25 additieios putat Usener, 
eosdem et 28—31. 39—42. 50—54 delet Chr. Baier (30. 31. 33. 36—38, 
in v. 35 ὁμοῦ pro Occ! cum ÜUsenero scribens, 33—42. 50—63 delet 
Klinkenberg) 

20 delet, 23 post 25 transponens et post 33 lacunam statuens, 
G. Bernhardy, item 20 delet, scribens 22 τελετὰς ἐδείχϑην cum Kivch- 
hoffio, C. Bock | τήνδε πρώτην Cobet. Post 20 olim lacunam statuebam 

21 τἀκεῖ Wilamowitz — 22 ἐμφανῶς Christ. pat. 1564, unde τελετὰς 
ἐδείχϑην ἐμφανῶς Kirchhoff. Post 22 lacunam statuit Paley 28 πρώτας 
ys Schoene. Versum delet, scribens 21 κἀκεῖ ᾿χόρευσα, Boeckh 
23—285 delet Althaus 28 μοιχευϑεῖσαν Heath | ϑνητῶν olim Elmsley 
29 τήνδ᾽ Paley 

30—34 delet Collmann 31 ὅτι] οὗ Mekler 32 νιν] vvv 
H. Stephanus | αὐτάς τ᾽ Matthiae 38 δικορύφοις Pierson | ἀνορόφοις . . 
στέγαις Mekler, συνορόφους ἧνται πέτρας Arnim | κεῖνται Usener 

1 54ᾳ. ζητῇ σὺν ὕπλοις.. ἄγειν, ἔγχη συνάψω F. Gu. Schmidt 
52 Μαινάδων Elhnnsley ὅϑ ϑεῖον Schoene, γνωτὸν Sitzler δ8 5α. ἀλ- 
λάξας ἐγὼ μορφὴν ἐμὴν Hermann 54 post 22 collocat Allen 
56 sq. ante 55 transponit, ante 56 versum (ἤδη δ᾽ ἐπῆλϑον ἄσσον cis 
δωμάτων) intercidisse ratus, Arnim 

61 Πενϑέως ὃν σέβει Arnim 68 ἐλθὼν γυναιξὶ F. Gu. Schmidt 
65 παραμείψασα Heath, μεταμείψασα Musgrave 66 βρομιώτην vel 
βρομιῶτις Hermann | róv πόνον Schoene, ᾿γὼ πόνον Herwerden 
67 ἁζομένα ϑεόν Hermann 68 alterum τίς ὁδῷ delet Bothe. Ter- 

tium τίς delet (64 γᾶς retinens) Elmsley 
71 γὰρ sboi (vel γὰρ ὦνα, “ιόνυσέ, σ᾽) Jacobs, γὰρ ἤδη Brunck | 

ὑμνήσω zióvvcor Bothe | ὑμνήσω] κελαδήσω Hermann, μελετῶ Althaus 
12 ὦ delet Nauck | αἰδήμων Musgrave 
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81 πλόκαμόν vs στεφρανωϑείς Elmsley 88 ὃν πόδ᾽ ἔχουσ᾽ Mus- 
grave, ὃν ἔχουσ᾽ Nauck 89 sq. ἀνάγκαις ἁπτομένα Διὸς βροντᾷ (vel 
βοονταῖς) Purgold 

93 κεραυνοπλῆγα (et Τ ὁσίοις καϑαρμοῖς) Hermann 94 sq. λοχίαις 
.. παλάμαις Jacobs | 

102 ἔνϑεν ὑγρὰν σπεῖραν ὄφεων Earle | xnooroógov Musgrave, 
ϑηροφόρον Morice, 9moóroogov Allen 

111 στικτά Tyrrell | τ᾿] δ᾽ apographa Parisina 112 πλοκόμων] 
z0xcócor heiske 112 sq. πλοκάμοις μαλλῶν Musgrave 114 ϑιασοῦσϑ'᾽ 
Musgrave — 115 Βρόμιον ὅστις ἄγει Bothe, Βρόμιος ὅσιος ἄγει Purgold, 
Βρόμιος ἔς τ᾽ ἀνάγει Camper | etiam ὁπόταν ἄγῃ Elmsley, ὅταν ἄγῃ 
olim. Dindorf 116 μένει] πολεῖ F. Gu. Schmidt 118 ἀπὸ κερ- 
κίδων Reiske 

128 τρικύρυϑές γ᾽ ἵν᾽ ἄντροις Brunck, τρικόρυϑες ἔνϑ'᾽ ἐν ἄντροις 
Dobree 195 sqq. εὗρον εὐοῖ. ἀνὰ δὲ Βάκχια κέρασαν.. πνεύματα 
(deleto συντόνῳ) Althaus 120 ἀνὰ δὲ βακχχείαν σύντονον Portus, ἀνὰ 
δὲ σύντονα Βακχχίῳ Camper, βακχχείῳ δ᾽ ἀνὰ (cum Reiskio) συντόνῳ vel 
ἀνὰ δὲ σύντονα βακχχίῳ vel potius ἀνὰ δὲ Βαχχάδι συντόνῳ Hermann, 
βακχχείᾳ δ᾽ ἀνὰ συντόνῳ Dobree, βακχχεῖον δ᾽ ἀνὰ τύμπανον Collmann, 
αὐδᾷ βάχχια συντόνῳ (et 128 πνεύματα) olim coniciebam, βακχείῳ δ᾽ 
ἀνὰ τυμπάνῳ Earle | βακχικὰ Musgrave | εὐτόνῳ Boeckh 120656α. ἀνὰ δὲ 
βάλχχια συντόνων... ἁδυβοᾶν... πνεύματα Schoene 198 πνεύματα Camper 

130 μαινόμενοι] δεχόμενοι Reiske 181 ματέρος ἐξάνυσαν τελετάς 
Musgrave 135 ἧδος ἐν ὄρεσιν Musgrave | 0g τ΄ ἂν Hermann, yórcv 
(et οὔρεσι) J. S. Reid 136 sq. £v ϑιάσοις δρομαίοις σπεύσῃ ποδὶ 
νεβρίδ᾽ ἔχων Colmann 187 πέσης Dobree, παύσῃ olim Dindorf, σεύῃ 
Nauck | πεδόσ᾽ ὁ Musgrave. Post πεδόσε ampliorem lacunam statuit 
Hartung | νεβρίδ᾽ Nauck 138 &yosóov] ἀρτύων Musgrave 

140 εἰς ὄρεα] ἐπιχαρέα Musgrave | Φρύγια] zftvóvuc Oelschlaeger | 
Av0ic 9^ Elmsley, “ύδιά τε Hartung. Versum post 141 transponit 
Dobree 141 ὅ γ᾽ Collmann | s$oí post νέκταρι 144 transponit 
Wilamowitz. Post εὐοῖ aliquid excidisse putat Hartung 144 à' 
ὠλιβάνου Reiske | χαπνὸν Wilamowitz 145 ὁ Βακχχεὺς ἀνέχων 
Wilamowitz 147 αἰϑύσσει Pierson 148 δρόμῳ, τοὺς χοροὺς Brunck, 
δρόμῳ τε χοροὺς Elmsley, δρόμῳ, χοροὺς Hermann. Eiectis verbis 
δρόμῳ καὶ χοροῖς scribit πλανάτας ἐρεϑίξζων Wilamowitz χοροὺς 

ἐρεϑίζων πλανάταις Reiske 149 iexzcig Dindorf 

150 τρυφερόν rs Wilamowitz  πλόκαμόν τ᾽ Heath, βόστρυχον 
Earle | ῥίπτει. nisi quid desit, Reiske I51 ἅμ᾽ εὐάσμασιν Hartung | 
ἔπη βρέμει Nauck — 153 alterum ὦ ἴτε Βάκχαι delet Bothe — 154 yov- 
cogóc Ehnsley | χλιδὰ Victorius 155 post 156 transponit Wilamowitz 
157 εὖα τὸν εὖον Hartung 

104 φοιτάσι φφοιτάσιν» 1. H. H. Schmidt, φοιτάσι {Βαλχίσινν 
Christ. Alterum εἰς ὄρος delet Hermann 169 fort. ἄγω 

176 ἀναίρειν Musgrave, ἀνάσσειν Hartung — 178 ἠσϑόμην) ἡδόμην 
Aem. Portus 179 ἐν δόμοις olim coniciebam 

181 sq. δεῖ γάρ νιν ὃς πέφηνεν ἀνθρώποις ϑεός (ceteris deletis) 
Mekler 182 οἷς πέφην᾽ ἐν Musgrave 186 delet Prinz 188 ἐπιλε- 
λήσμεϑ᾽ ἠθέων Tyrwhitt, οὐ λελείμμεϑ᾽ ἠϑέων Ἐ. Gu. Schmidt, ἐπιλε- 
λήσμεϑ᾽ ἵλεῳ Housman 
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197 uexoóv τὸ μέλλον Barnes, μαχρὸν τί μέλλειν Faehse, αἰσχρόν 
γε μέλλειν Ἐ΄- Gu. Schmidt 

200 οὐδ᾽ ἂν σοφιζοίμεσϑα Polle. Post 200 nonnulla deesse putat 
Kirchhoff 201 πάτρας παραδοχὰς &o0' O. Goram | (ἄτϑ᾽ Usener) 
201 sq. πατρίους παραδοχὰς τὰς .. χρόνῳ τηροῦντες" οὐδεὶς τάσδε Her- 

werden. Versus delet Collmann 202 λόγοις Elmsley 200 διείρηχ᾽ 
F. Gu. Schmidt 206 sq. οὔτε τὸν νέον εἰ χρὴ χορεύειν Matthiae, 
idem et οὔτε τὸν γεραίτερον Fix 207 ἐχρὴν Aldina, ϑέλει. Dindorf, 
χρήζων Nauck, οἵ χρὴ F. Gu. Schmidt, χρείη Gu. Wolff, χαίρει (et 
χορεύοντ᾽ ) Usener 209 etiam διαριϑμῶν δ᾽ οὐδέν᾽ Heath, δίχ᾽ 
ἀριϑμῶν δ᾽ οὐδὲν Geel, διαρϑρῶν δ᾽ οὐδὲν Camper, δι᾽ ἀριϑμοῦ δ᾽ 
οὐδὲν Nauck, δίχ᾽ εἴργων δ᾽ οὐδέν᾽ 1,.. Schmidt, διαιρῶν δ᾽ οὐδὲν 
Brady, παραλιπὼν δ᾽ οὐδέν᾽ Sandys, ἀπωθϑῶν δ᾽ οὐδέν᾽ F. Gu. Schmidt | 
δ᾽ ὧδ᾽ ἐναύξεσϑαι Faehse 

211 ἐγὼ προηγητὴρ λόγων Earle | σοι λόγων] ὧν ὁρῶ F. Gu. Schmidt 
212 τί φῶ; πρὸς οἴκους F. Gu. Schmidt 213 delet Bergmann 

215 delet ut ex Hipp. 281 effictum et 216 scribit cum Brodaeo κλύω 
νεοχμὼ, nisi unus vel plures versus ante 216 exciderint, Ch. Baier 

224 δὴ] δεῖ H. Stephanus. Versum delet Collmann (225 τ᾽ scri- 
bens) post 220 transponit G. Goetz 224 sq. delet Tietzel 

232 πανούργου Nauck 233—8 delet Tietzel 235 sbxocuoc 

κόμην H. Stephanus, εὐόσμου κόμης Reiske, εὔοσμος κόμην Brunck, 
εὔοσμος κόμης 4. Heiland, εὐοσμῶν κόμην (vel κόμης) Tyrrell 
285 sq. εὔοσμον κόμην οἴνῳ γανωϑεὶς Δ. Goodwin 236 οἰνωπά τ᾽ 
ὕσσε Hartung, οἰνώφ. ἐν ὄσσοις olim coniciebam, fort. οἰνῶπας ὄψει 
238 προτέλεια τάσσων Metzger | προπίνων Valckenaer 289- 41 delet 
Middendorf Boeckhium (Gr. trag. princ. p. 315 sqq.) secutus, transponit 
post 247 cum Schoenio Kirchhoff, qui eos olim post 246 collocabat, 
scribens 247 ὕβρεις ὑβρίζονθ᾽ 

242 ἐχεῖνον εἶναί φησι. Elmsley | zftóvvcoe ϑεός Reiske | zftóvvcov] 
τὸν Σεμέλης Camper 243 etiam ἐκεῖνος ὃς μηρῷ ποτ᾽ ἐρράφη heiske 
νιν ἐρράφϑαι Brunck 244 ὃς] ὅτ᾽ Lenting, ὅς γ᾽ Camper | κεραυνίοις 
Fix 9245 ὅτι) ἢ Camper 247 ὕβρισμ᾽ ὑβρίξειν Elmsley, ϑεοὺς 
ἡβρίζειν Mau, τοιαῦϑ' ὑβρίζων, versum ante 242 transponens et 242sq. 
ἐκεῖνον .. ἐκεῖνον scribens, Heimsoeth, fort. ταῦτ᾽ οὐχ ὑβρίξειν 

251 βακχχεύοντ᾽ " ἐναίρομαι (vel βαχχεύοντα᾽ μαίνομαι), πάτερ Mus- 
grave, βακχεύοντας" αἰδοῦμαι, πάτερ Porson, βακχχεύοντας᾽ ἀλλὰ μαίνομαι 
Nauek (ἀλλ᾽ ἀγαίομαι Naber) | ἀναίνομαι, δ᾽ ὁρᾶν Kayser  βακλχεύοντα᾽ 
πάντ᾽ ἀναίνομαι vel βαχχεύοντα᾽ νῦν δ᾽ ἀναίνομαι olim coniciebam, 
fort. βακχχεύοντας᾽ ἀλλ᾽ ἀναίνομαι 255 τόνδ᾽ οὐ ϑέλεις Bothe 
257 πτερωτά Herwerden 258 xsí μὴ Nauck 259 καϑῇ ev Naber 

261 sq. delet, scribens 260 εἰσάγων νεανίσιν, Collmann, 260—262 
abiecit F. Gu. Schmidt, 261 delet Tyrrell 262 ἔτι λέγω] ἐπλάσω, deleto 
v. 261, Goodwin. Ante 263 versum intereidisse olim putabam 
263 φεῦ τῆς ἀσεβείας (ἀσεβίας Brunck): ὦ... ϑεούς vel τῆς εὐσεβείας . . 

αἰδῇ σϑένος Musgrave, τῆς εὐσεβείας... αἰδεῖ σέβας Camper, τῆς 
Εὐσεβείας .. αἰδεῖ κράτος Hartung, τῆς εὐσεβείας, ὦ ξέν᾽, οὔ σ᾽ αἰνεῖν 
ἔχω Collmann 264 delet Collmann 265 καταισχύνειν Hermann 

210 ϑρασύς 9^ ὁ δυνατὸς Bothe, ϑρασὺς δ᾽ ἐν ἀστοῖς Badham, 
δρᾶσαί τε δυνατὸς F. Ranke, ϑράσος δὲ δυνατὸς anonymus, ϑράσει δὲ 
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δυνατὸς Kayser, ϑρόσει τε δυνατὸς Madvig, ϑρασὺς δὲ γλώσσῃ olim 
coniciebam, ϑρασὺς παλαιστὴς F. Gu. Schmidt, qui 270 8q. spurios 
iudicat | ϑρασὺς δὲ δυνατὸς καὶ λέγειν ὃς ἔστ᾽ ἀνὴρ Bhilleto | δυνατὸς 
κακολογεῖν ὑποῖ᾽ ἂν ἢ Goodwin 210 sq. delebat olim Hartung 
213 σὺ δὴ γελᾷς Naber 274—309 delet J. Daehn 276 400^ ἐστὶν 
ὃν ὄνομ᾽ ὁπότερον Reiske. Versum delebat olim Hartung 271 μὲν 
οὖν Bandys 218 ᾧ δ᾽ ἦλθες Mekler| 0 δ᾽ ἡδονὴν ἀντίπαλον (παυσί- 
πόνον malit Sandys) Badham | ὃς δ᾽ ἦλθεν εἰς ταύτην χϑόν᾽ ὁ olim 
Nauck, ὃς δ᾽ εἰς πόλιν τήνδ᾽ ἦχϑεν ὃ Merwerden 

282 ὕπνου, quod olim ex P referebatur, Aldina, ὕπνῳ Nauck 
282 sq. xc" ἡμέραν πόνων δίδωσιν, οἷον οὐδὲν ἄλλο φάρμακον Heim- 
soeth 283 δίδωσ᾽ ἵν᾿ οὐκ ἔστ᾽ (vel ἵν᾽ οὐδὲν) Hermann φάρμακον 
zoosiv Camper 285 διὰ τοῦτον ὥστε Porson 286 κεὶ Paley | 
διαγελᾷς Hartung 286—306 delet 'Tyrrell 289 ἀνήγαγ᾽ εὐθέως 
nescio quis | ϑεόν] νέον Aldina 

293 ἔϑηχε] ἔσωσε Wilamowitz | £ümw' ἐν τῷδ᾽ Schoene 
2903—97 αἰϑέρος ἔϑηκεν ἔμβρυον (olim proposuerat ἔϑηκε τόνδ᾽ ἐκεῖ), 
χρόνῳ δέ νιν βροτοὶ ῥαφῆναί φασιν ἐν μηρῷ 26e, ceteris deletis, 
Hartung 

302—305 suspectos habet Nauck, plura deesse olim putabam 
305 μανία δὲ τότε κατέσχε Musgrave, μανία δέ νιν κατέσχε Brunck, 
μανίας τ᾽ ἔχει τοσοῦτο Burges 308 ϑάλλοντα δ᾽ ἐνσείοντα Camper, 
λάμποντα καὶ σείοντα Polle 

310 ἐν ϑεοῖς ἔχειν Jacobs, ἀϑανάτοις ἔχειν P. J. Meier. Ante 314 

lacunam statuit Wilamowitz 314 οὐκ Εὔιος μὴ σωφρονεῖν Valckenaer, 
οὐ γὰρ ϑεὸς μὴ σωφρονεῖν ex Christ. pat. 262 Burges οὐχὶ zftóvvoog 
anonymus | μὴ φρονεῖν Musgrave, ὡς φρονεῖν Porson, μὴ φρονεῖν et 
ἀναγκάσῃ Elmsley, μὴ εὖ φρονεῖν Nauck, παραφρονεῖν Kayser, ἐντρυφᾶν 
Naber, δυσφρονεῖν Pallis, κακοφρονεῖν vel πλημμελεῖν Heimsoeth | τοῦ 
φρονεῖν ἐξάξεται Hartung — 315 ἀλλὰ τοὺν φύσει. anonymus, ἀλλ᾽ αὐτὴ 
φύσις Gloel 315 sq. ἀλλ᾽ εἰ τῇ φύσει τὸ .. ἀεί, τοῦτο σκοπεῖν χρή 
Bergler, ἀλλ᾽ εἰς τὴν φύσιν (ut est Stob. fl. 5, 15) τούτων σκοπεῖν yon 
καὶ γὰρ £v βαχχεύμασιν, versu 316 omisso, Pfander 316 sq. τὸ σω- 
φρονεῖν ἔνεστι x&v βακχχεύμασι, ceteris deletis, Bernhardy 318 νοῦς 
ἤν (debebat s?) ys σώφρων Luzac, etiam νοῦν 7j γε σώφρων Camper 
319—21 post 313 transponit Metzger, malim 314—-18 eicere 

320 δὴ γελᾷς Naber 824 delet F. Gu. Schmidt 820 ὡς μάλιστα 
F. Gu. Schmidt 326 sq. leco v. 359 deleti ponit P. J. Meier 
321 ἀνεύϑυνον νοσεῖς Jacobs, ἄνευ τούτων vooic Bothe, ἄνευ rov ϑεῶν 
νοσεῖς Burges, ἄνευ τούτων. νόσοις C. F. Hermann, ἄνευ τούτων ἔσει 
Wieseler, ἄνευ ϑεῶν νοσεῖς Mekler, ἀνιάτως νοσεῖς Sandys 

882 νῦν γὰρ πατεῖς σφε F. Gu. Schmidt 333 fort. ἔστιν οὗτος, 
ὡς σὺ φής, ϑεός 334 παρὰ σοῦ Herwerden 336 ἡμῖν} κλεινὴ 
F. Gu. Schmidt 339 διέσπασαν τὸν Reiske 

341 δεῦρ᾽ [0 ὡς στέψω F. Gu. Schmidt | δεῦρ᾽ £xov Stadtmueller 
343 βακχχεύσεις τίων Camper 344 εἰσομόρξη Scaliger, ἐναπομόρξει 
Porson 345 τήνδε Hartung 

351 ἄλγιστα F. Gu. Schmidt 352 ἀνὰ πάλιν Aldia, ἀνάπαλιν 
vel ἄμπαλιν Barnes 358 ποῖ zov εἶ vel ποῖ πέτῃ F. Gu, Schmidt 
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359 ἐξεστὼς Badham, ἐκστῆναι Weil| ἤδη τῶν πρὶν ἐξεστὼς Ch. Baier. 
Versum delet Collmann 

361 ἀγρίου] ἀνοσίου F. Gu. Schmidt 365 γέροντι δ᾽ αἰσχρὸν δὴ 
πεσεῖν Herwerden | δ᾽] γ᾽ Lenting. Versum suspectum habet R. Prinz 
368 μαντικῇ μὲν οὐχ ὁρῶ F. Gu. Schmidt 

371 (Φσιάδ᾽ ἃ Beck), ὁσίαν ἃ Bothe 512 χρύσεα πτερὰ Barnes, 
κρύφια πτερὰ vel κρυφίαν πτύχα Musgrave, χρυσέαν κλῇδα Uhl 

382 ὅταν Brunck 384 κισσοφόρος Lenting 
395 sq. τὸ σοφὸν δ᾽" οὐ... τό ys μὴ Faust 896 τὸ τὰ μὴ Bothe 

396 sq. φρονεῖν βραχὺς αἰών Aldina 891 τούτου Paley 397 sq. ἐπὶ 
τῷδ᾽ οὖν τί rig ἂν μέγα Musgrave, ἐπὶ δ᾽ αὐτῷ τίς ἂν μεγάλα Brunck 

400 μαινομένων 97 Porson 402 ἱκοίμαν ποτὲ Vitelli 402 sq. etiam 
ποτὶ τάν τὲ νᾶσον Elmsley 404 (vc τε Martung, ἵν᾽ εὖ R. Unger 
406 Φάρον 9^ ἃν Reiske, Πάφον τάν 9" Matthiae, ἐς τὰν χϑόν᾽ ἃν 
Hartung, Πάφον 9' ἃν $^ vel πέδον τ᾽ ἔνϑ'᾽ Schoene, αἷάν 9" ἃν 
Gu. Wolff, χϑόνα 9" ἃν Meineke, ἔς τ᾽ ᾿Επάφου ἃν Bergmann, "Ezégov 
0' ἃν Petersen, γαῖάν 9^ ἃν Thompson, Πάφον ἅν 9" Verrall | Πάφον 
90" Qv ἐρατόστομοι Musgrave, Πάφον τ᾽ ἀκαματόστομοι R. Unger 
407 Xerocyov ποταμοῦ R. Unger 408 ἅμ᾽ ὄμβρῳ Rh. Unger 
409 χὥπου Musgrave | αἰπῶν δ᾽ & R. Unger 

410 Πιερίᾳ Musgrave 4129 alterum Βρόμιε delet Hartung 
413 τριβάκχιε Reiske, zoo, βαχχήιε Bothe 4117 “Διὸς γόνος, si 402 
τὰν Κύπρον scribatur, Elmsley 

420 Εἰράναν Elmsley 494 μὴ τοιαῦτα (vel ταῦτ᾽ αὐτὰ) μέλει 
R. Unger 425 νύχτας 9^ ἱερὰς Herwerden 497 σοφὰ olim Din- 
dorf | cop&v δ᾽ ἄπεχε Hermann, σοφῶν δ΄ ἀπέχων Paley | φρένα τε 
delet Hartung 427 sq. σοφῶν . . περισσὸν Kirchhoff, σοφῶν . . περισ- 
σῶς Polle 427 sqq. σοφὸν δ᾽ — &m£yov .. φωτῶν — τὸ πλῆϑος ὅτε.. 
χρῆταί τε, τότε τοι λέγοιμ᾽ ἄν Camper 429 παρὰ] ἀπὸ Reiske, γ᾽ 
ἄρα Schoene 

431 ἐνόμισε, χρηστὸν τόδε τοι λέγοιμ᾽ ἄν Hartung, ἔδοξε χφηστόν, 
τόδε τὰν ἑλοίμαν Heimsoeth, ἐνόμισε χρηστόν, τόδ᾽ ἐγὼ οὐ ψέγοιμ᾽ ἄν 
Herwerden, ἐνόμισε, χρῆσϑαι τῷδέ τοι ϑέλοιμ᾽ ἄν Collmann | τόδε τοι 
λεγοίμαν Hermann, τόδε τοι δεχοίμαν Bernhardy, τόδ᾽ ἀεὶ δεχοίμαν 
Adrian, v' ἐν τῷδε μένοιμ᾽ ἄν Eichler, τόδ᾽ ἐγὼ λέγοιμ᾽ ἄν olim 
coniciebam 4806 ὅδ᾽ ἦν uiv Kirchhoff | οὐδ᾽] οὐχ olim coniciebam 
438 o)óx ὠχρὸς Kirchhoff | οὐδ᾽ ὠχρίασ᾽ ἣ veyÉcv Kayser 

440 τοὐμὸν] τοὖργον Earle | ἐντρεπὲς Reiske, εὐχερὲς vel εὐμαρὲς 
Paley. Versum delet P. J. Meier Post 442 lacunam statuit Schliack 
443 ὡς συνήρπασας heiske 444 delet Nauck 447 ποδῶν] πεδῶν 
Meimeke 449 πολλῶν γ᾽ Herwerden 

451 χάζεσϑε χειρῶν τοῦδ᾽ Reiske, μαίνεσϑε χεῖρον τοῦδ᾽ Bothe, 
μαίνεσϑε" χειρῶν τοῦδ᾽ Tyrrell 454 suspectum habet HR. Prinz 455 οὐ 

πάλης πνέων Musgrave, o? πάλης νόμῳ Hartung, οὐ μάλης ὕπο Madvig, 
εὖ τέχνης ὕπο vel οὐ τύχης ἄπο F. Gu. Schmidt 455 sq. ταναός, 
εὐσταλής, ὑπὸ γένυν v ἐραστὴν κεχυμένος Reiske | ταναὸς .. πλέως] 
κεχυμένος, πόϑου πνέων, γένυν παρ᾽ αὐτὴν ταναός, οὐ πάλης δύπος 

Jacobs 456 γένυν παρ᾽ ἁβρὰν Fix | πλέων Hartung 458 post 456 
transponit Dobree, delet Collmann 

460 εἶ γεγώς anonymus 461 οὐ κόμπος ὃ δοκεῖς Musgrave, 
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τοὐνόματος οὐ δεῖ D. Volekmann 400 £&ém&c  Valckenaer, εἰσέφρησ᾽ 
Burges (debebat εἰσέφρηκ᾽), ἧκε παῖς F. Gu. Schmidt 407 &q. suspectos 
habet Collmann 468 ὃ Σεμέλης ἐνθάδ᾽ ἐξζεύχϑη γάμοις (vel ἔζευξεν 
γάμους ex apogr. Paris.) Barnes, ὁ Σεμέλης ἐνθάδε ξεύξας γάμους Her- 
mann, ὁ Σεμέλης ἐνθάδε ξευχϑεὶς γάμοις Matthiae | οὐκ ἄλλος ἡ Σε- 
μέλην ὃς ἔζευξεν γάμοις olim Nauck, οὐκ ἄλλος ἢ ἐνθάδ᾽ ὁ Σεμέλην 
ξεύξας γάμοις (vel Σεμέλης ζευχϑεὶς γάμοις) Kirchhoff 469 ἦμάρ c 
ἤγνισεν Reiske, ὄμμ᾽ ἤνωγέ es Musgrave, ἦμαρ ἤγνισεν Elmsley | 
ἤνεγκέ cs Burges, ἐγύμνασεν olim coniciebam 

472 ἀβαλχχεύτοισι σημῆναι F.Gu. Schmidt — 475 ἀκοῦσαι] ἀϑρῆσαι 
F. Gu. Schmidt 416 ἀσκοῦνϑ᾽ ἱερά σ᾽ Mekler | &cxov ὄργι᾽ οὐχ ὁρᾷ 
F. Gu. Schmidt A11 τὸν ϑεὸν ὁρᾶν γὰρ φὴς σαφῶς" ποῖός τις ἦν: 

Hartung, τὸν ϑεὸν ὁρᾶν σὺ φὴς σαφῶς; ποῖός τις ἦν; Kirchhoff, τὸν 

Qsóv ὁρῶν ἄρ᾽ οἶσϑα, φὼς ποῖός τις ἦν F. Gu. Schmidt | ὁρᾶν φής. 
λέγε σαφῶς Gomperz 4178 οὐκ ἐγὼ φασκον Purgold, οὐκ ἔχω τάσσειν 
Sehoene, οὐκ ἐρῶ πᾶσιν F. Gu. Schmidt οὐκ ἐγὼ ἔλευσσον Polle 
41 τοῦτ᾽ εὖ παρωχέτευσας οὖν οὐδὲν Jacobs | εὖ κοὐκ εὖ λέγων Mus- 
grave, εὖ γ᾽ οὐδὲν λέγων Kirchhoff | λέγεις Paley 

481 54. ἄγων τάδ᾽ ὕργια.. βαρβάρων τὸν δαίμονα Nauck 488 τό 
y αἰσχρὸν ἂν δρῴη vel τά γ᾽ αἴσχρ᾽ ἂν ἔργ᾽ ἔρδοι vel r&v αἴσχρ᾽ ἂν 
ἔργ᾽ ἔρδοι Herwerden 

490 σὲ δ᾽ ἀμαϑίας μᾶλλον ἀσεβοῦντ᾽ Heath, σὲ δ᾽ ἀμαϑίας γε 
δυσσεβοῦντ᾽ Valckenaer 4091 Béxyoc| Πυδὸς Camper 4906 “ιονύσῳ 
Collmann 498 αὖτις Musgrave | ἐγὼ καλῶ coniciebam 499 £v 
Báxyoig δεϑείς Kayser, ἐν ξύλῳ δεϑείς Herwerden 

502 αὐτὸς] ἐγγὺς Stadtmueller, κάγγὺς F. Gu. Schmidt | &v9^ ὁρῶν 
Jacobs, ἐνθάδ᾽ ὄντ᾽ Kayser 505 γ᾽ ὃ κυριώτερος σέϑεν vel γε 
κυριώτερος γεγώς Kirchhoff 506 οὐκ οἶσϑ᾽ ὃν ἀτίζεις οὐδ᾽ ὃ δρᾷς 

οὐδ᾽ Reiske, οὐκ oic0' ὅποι γῆς κτὲ. Musgrave, οὐκ oic9^ ὅ τι ζῇς 
(vel οὐκ οἴστ᾽ ἀτίξεις), οὗ δ᾽ ἐρᾷς οὔϑ᾽ Bothe, οὐκ οἶσϑ᾽ ὕπου ξῇς οὐδ᾽ 
ὁρᾷς ἔϑ᾽ Elmsley, οὐκ οἷσϑ'᾽ ὅτι ζῇς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ Hermann, οὐκ 
οἶδας ὅ τι φὴς οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ Fix, οὐκ οἶσθ᾽ ἔτι ξῶν οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς 
οὔϑ᾽ Hartung, οὐκ οἷσϑ' ὃ τίσεις οὐδ᾽ ὁρᾷς οὐδ᾽ Schoene, οὐκ oicQ" 
ἀτίξζων μ᾽ οὔϑ᾽ ὃ δρᾷς οὔϑ᾽ Heimsoeth, (οὐκ οἶσθ᾽ 0 τι χρή σ᾽ ri. 
Schoemann, oóx oic0' ὅ τι χρῇς κτὲ. Madvig), &o' εἰσέτι, ξῇς, οὐδ᾽ ὁρᾷς 
£9" Tyrrell, οὐκ οἶσθ᾽ ὅτι ξεῖς χτὲ. Munro, οὐκ οἶσϑ᾽ ὃ γρήζεις κτὲ. 
Wilamowitz, εὖ γ᾽ oio0" ὅτι ξῇς οὔϑ᾽ ὁρᾷς vov0' Bergmann | οὐκ oic" 
ὃ φὴς τοῦτ᾽ οὐδ᾽ ὁρᾷς αὐτὸς τίς εἶ Colhmann, οὐκ οἶσϑ'᾽ ὃ ῥέζεις οὐδ᾽ 
ὁρᾷς σαφῶς τίς εἶ F. Gu. Schmidt | οὐδ᾽ ὁρᾷς --- οὗτος, τίς si; Bury 

508 ὡς δυστυχῆσαι, Herwerden 

510 φάτναις ἕως Bothe — 513 δούπου] ϑύρσου vel λωτοῦ heiske 
513 ἀτὰρ δὴ Elmsley — 518 δέων γὰρ Collmann (γὰρ ἐκδῶν malebam), 
γὰρ ἕλκων F. Gu. Schmidt Ante 519 supplet ὦ καλλίστα xocv&v Barnes 

523 ὅτε μαλεροῦ πυρὸς Middendorf, ὅτ᾽ ἔρημον πυρὸς Bergmann 
525 τᾷδ᾽ ἀναβώσας Nauck, τάδ᾽ ἀμβοάσας Dindorf 528 ἀναφάνω 
Elmsley, ἀναφήνω Schoene 529 Θήβας Musgrave 

530 ὦ πότνια 4ίρκα Elmsley 539 ἐκφύν Bothe 
541 (ἐφύτευσεν ὁ χϑόνιος Musgrave) 544 sq. ϑεοῖσιν, ἔμ᾽ ὃς vel 

Qsoicww: 0 μ᾽ ἐν Hermann, ϑεοῖσιν. ἐμὲ μὲν Ehnsley 545 ὃς ἐμὲ 
βοόχοισι Bothe ^ 546 Βρομίου τάχει συνάψει Aldina, etiam Βρομίου ἦν 
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τάχει συνάψει Barnes, Βρομίου λάτριν συνάψει, Reiske 547 ἐμόν y 
Lindau 

552 ἐν ἀπειλαῖσιν ἀνάγκας Madvig 556 ποτὶ Νύσας Madvig 
557 ϑυρσοφόρους ϑιασοῖς Musgrave, ϑυρσοφορεῖς ἐν ϑιάσοις Hartung, 
ϑυρσοφορεῖς ϑιάσοις Paley 

560 πολυδένδροισιν olim Matthiae ^ 560 sq. τοῖς. . ϑαλάμοις Mus- 
orave — 563 delet Middendorf 568 sqq. verba τόν τ᾿ ὠκυρόαν διαβὰς 
Ἄξιον post εἱλισσομένας rs δῆαινάδας ἄξει, transponit Musgrave 

512 βροτοῖς delet Westphal ^ 577. 578 invertit Hartung — 578 ὦ 
βάχχαι, io βάκχαι Elmsley, ὦ βάκχαι, ἴτε βάκχαι Schoene 
519—606 chorica quinque choreutis tribuit Hermann, quattuordecim 
Paley. Certe 586 — 90 (σέβετέ viv) et 600— 603 coryphaei sunt 
579 τίς ὅδε; τίς πόϑεν; (ric) Hartung | τίς ὅδε πόϑεν ὃ κέλαδος ἀνά 

μ᾽ ἐκάλεσεν, deleto Εὐίου, Nauck 
580 ἰώ semel Aldina — 582 ἰὼ ἰὼ δέσποτα (semel) Bothe, δέσποτα 

δέσποτ᾽ ὦ Hartung 583 εἰς delet Hartung 584sqq. o Βρόμιε. 
HMIXO. α΄. Βρόμιε, ὃ £, πέδον χϑονὸς σείεται». HMIXO. β΄. ἔνοσι 
πότνια. ἃ & (&, ἴδετε τάχα «ví. Hartung 585 πέδων Canter | ZI. 
πέδοι. XO. χϑονὸς ἔνοσι — ποτνιῶ Camper | {σεῖε πέδον Wilamowitz | 
δαπέδων χϑονὸς Fix | ἐνόσει anonymus | πότνι᾽ ὦ Reiske — 585sq. δα- 
πέδων ἔνοσι πότνι᾽ & Gu. Wolf, πέδον y90vóg ἔνοσι πίτνει, ὦ & Madvig 
589 ὁ “ιόνυσος {ὁ zhióg» Schoene, i ἰώ, ὃ “]Ιιόνυσος ὦ Gu. Wolff 

590 σέβετε {σέβετέ νιν Schoene 591 (ἴδετ᾽ » ἴδετε. λάϊνα τάδε 
τὰ κίοσιν Schoene 593 0 Βρόμιος Tyrwhitt, Βρόμιος ὃς Musgrave, 
Βρύμιος {ὅδ᾽ » E. Druhn | Βρόμιος ἐλέλιξε τᾶς στέγας ἔσω Herwerden | 
ἀλαπάξεται Hartung. Versum delebat Wilamowitz ὅθ0 οὐδ᾽ αὐγάζῃ] 
οὐξαυγάξει Herwerden — 597 {τόνδεν Σεμέλας Wilamowitz 98 ποϑ᾽ 
ó κεραυνοβόλος Schoene 

602 τἄνω Nauck | τιϑεὶς] cv)sig Canter 605 69:69" Canter, 

ἤχϑεσϑ' Musgrave 605 sq. (Βάχχιος διετίναξε δῶμα Πενθέως vel) 
Βακχίου διατινάξαντος τὰ Πενϑέως, ἀλλὰ κἀξανίστατε Elmsley — 606 τὸ 

Πενϑέως δῶμ᾽, ἀλλ᾽ ἐξανίστατε Canter, τὰ Πενθέως δώματ᾽, ἀλλ᾽ 
ἀνίστατε Musgrave | τὸ Πενθέως, deleto δῶμα, Schoene | τὰ Πενϑέως" 
ἀλλ᾽ ἄρ᾽ ἐξανίστατε olim coniciebam ἀλλ᾽ ἅμ᾽ ἐξανίστατε Vitelli 
606 sq. suspectos habet Nauck 607 etiam σάρχας... τρόμου (vel 
τρόμων) Reiske 

613 ἀνοσίου πτυχῶν Weiske, ἀνοσίου τεχνῶν Sybel, ἀνοσίου χερῶν 
F. Gu. Schmidt ᾿ 

623 Βακχχεὺς Porson 621—36 delet Zielinski 628 ἔξω δόμων 
P. 4. Meier 629 verba ὡς... φαίνεται ex interpretatione verborum 

δόξαν λέγω orta putat Herwerden 

631 κἀκέντει τὸ φανϑέν, ὡς ἔφη, σφάξων ἐμέ Nauck | ἀέρ᾽ supplet 
Scaliger 632 αὐτὸν anonymus 632sq. τά τ᾽ ἄλλα... δῶμα v 
ἔρρηξεν Scaliger 6388 συντριαινοῦται δ᾽ ἄφνω Nauck. Versum delet 
B. Arnold 634 διδέντι δεσμοὺς Mehler 636 ἦκα (ὠκὺ Musgrave) 
δ᾽ ἐκ Βάχχας ἄγων Canter, (αὐτὸς δ᾽ ἐκ Βάκχας ἄγων Scaliger), ἥσυχος 
δ᾽ ἐκ βασιλικῶν Elmsley, ἥσυχος δ᾽ ἐκ Βαχχάδων Hermann, εὖχος ἐς 
βάκχας δ᾽ ἄγων Tyrrell 636 sq. ἥσυχος δὲ δωμάτων ἐξάγω Βάλχχας 
πρὸς ὑμᾶς Brunck 

640 ῥᾳδίως ἄρ᾽ Brunck, ῥᾳδίως γοῦν Vitelli 641 delet Wheeler 
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647 στῆσόν ποτ᾽ Kayser ἴσχε στόμ᾽, ὀργῇ Stadtmueller | ἡσυχαίτερον 
Schoene, ἤσυχον στόμα F. Gu. Schmidt 649 λύσοι Elhmsley 

650 ἐκφέρεις F. Gu. Schmidt 652 καλῶς Hartung. Versum 
delendum esse olim suspicabar. Post 652 Daeccho tributum singulos 
versus Penthei et Bacchi et post 651 versum Penthei excidisse putat 
Walter. Post 652 quinque versus excidisse conicit €. Robert 
653 κέλευε Musgrave 

663 ποίᾳ... σπουδῇ λόγον Kirchhoff, zoiov .. σπουδῇ λόγον Gu. 
Lange, ποίαν .. σπουδὴν λόγῳ J. S. Reid, ποίου zoóg τιϑεὶς σπουδὴν 
λόγου Faust [ πρός us (slg Hartung 669 ἢ πλόκοις anonymus 

676 προήσομεν Hartung τι ἀγελαῖ ἄγων Musgrave —— 618 uó- 
cyov| etiam μοχϑῶν Sandys, μυχῶν Macnaghten 683 κώμασιν Her- 
mann, σώματ᾽ εὖ Matthiae, πώμασιν M. Fraenkel | σῶμα συμπαρειμέναι 
Fix, σώματ᾽ ἀναπαρειμέναι Hartung, σώματ᾽ ἐμπαρειμέναι Schoene 
688 ἠρρενωμένας H. Stephanus, ἠνεμωμένας Nauck. Versum delet Earle 

689—91 ἡ σὴ δὲ μήτηρ ἐξ ὕπνου κινεῖ δέμας, wvxijucd" .. βοῶν" στα- 
Qsicc Βάκχχαις δ᾽ ὠλόλυξεν ἐν μέσαις F. Gu. Schmidt 

694 delet Klimkenberg 698 συνεζώσαντο Blaydes 

109 sq. διακλῶσαι χϑόνα γάλαχτος εἶχον νασμόν DBurges 
110 γάλαχτος εἶχον νώματ᾽ Valckenaer, γάλαχτος ἡϑμοὺς εἶχον olim 

coniciebam 112 τόνδε ϑεὸν ὃν Pierson, τὸν ϑεὸν ἄν, ὃν Lenting 

115 καινῶν apogr. Paris. 716 δείν᾽ ὁρῶσι Madvig 
722 ϑάμνων τ᾽ E. Bruhn | ἐνελοχίζομεν Dindorf | 123 αὐτὰς Elmsley 

128 ϑρώσκουσ᾽ ἐμοῦ Paley 
130 suspectum habet H. Prinz 132 ϑήραν μετ᾽ ἀνδρῶν ἰτέον" 

ἀλλ᾽ ἔπεσϑέ μοι Lehrs | τῶνδ᾽ ἄγραν᾽ ἔπεσϑέ μοι F. Gu. Schmidt 
138 ἔχουσαν .. δίχα Scaliger, ἕλκουσαν... δίχα Reiske, ὄγουσαν . . δίχα 
Musgrave, φέρουσαν... βίᾳ Collmann | àv χεροῖν δία vel ἐν χεροῖν δίκῃ 
Elmsley, ἐν χειρῶν δίκῃ Bothe, ἐν χεροῖν ἄκραιν olim coniciebam, ἐν 
χεροῖν δίκρα Faust [ ἀκμῇ Sitzler 

140 εἶδες δὲ πλευρὰν ἢ δίχηλον ἂν βάσιν Brunck 148 κἀς κέρας δε- 
δορκότες Herwerden 148 μυριάσι χερσὶν Elmsley ἐχόμεναι F. Gu. Schmidt 

τ41 βασιλείαις Musgrave, βασιλικαῖς Nauck 148 δρόμῳ] βρόμῳ Purgold 
150 ἐκβλαστοῦσι Hartung, ἐκϑαάλλουσι Bergmann 152 ὡς δὲ πο- 

λεμίοις Kirchhoff, ὡς δὲ πολέμιοι Madvig 154 ἡἤρπαζόν τε χρήματ᾽ ἐκ 
δόμων vel ἥρπαζον μὲν ἐκ δόμων κύτη Herwerden τέκνα] τύχῃ Mad- 
vig Post 756 lacunam indicat Middendorf, quinque versus excidisse 
putat C. Robert, (Herm. XIII p. 136) 158 ἕκαι᾽ £9" DBernhardy 
1359 Βάκχας ἔπι Vitellii, Βακχῶν κάτα Maehly 

761 etiam τῶν H. Stephanus, τὰς Barnes 166 κρήναις ἐπ᾽ αὐταῖς 
Aldina 166 sq. κρήναις v ἐπ᾽ αὐταῖς... αἵματος ἔνιψαν σταγόνα καὶ 
παρηΐδων Porson | κρήναις δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς... ἔνιψαν αἷμα Kirchhoff 
161 νίψαι τόδ᾽ ciuc Hermann 167 sq. νίψαι τὸ σῶμα .. λιχμῶντες 
(vel λείχοντες) .. | . . αἱματηρὰς σταγόνας ἐκ παρηΐδων γλώσσῃ δράκοντες 
ἐξεφαίδρυνον χρόα Hartung 

{τ ,quidam μὴ παρόντος" Brodeau 118 5α. delet Holthoefer 
188 χερὶ suspectum habet Nauck τ8ῦ ὑπερβαλεῖ Naber — 787 πεί- 

de. olim "yrrell 
190 54. vel οὔ σ᾽ vel εὐίων σ᾽ Matthiae — 791 κινοῦν τι Schoene | 

σ᾽ εὐίων] σ᾽ εἰσορῶν F. Gu. Schmidt 192 sq. δέσμιος φυγῶν δώσεις, 
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ὕταν σοι πάλιν ἀναστρέψω, δίκην 'Tyrwhitt/— 793. σώσεις Heath | σώσει 
πόδ᾽ C. Dilthey, κλήσεις (vel σχήσεις) στόμ᾽ F. Gu. Schmidt τ90 ϑήσω 
Brodeau | ἄξιον Camper, ἄξιος Wilamowitz 191 πολὺν σταλάξας Cam- 
per 798 «si τόδ᾽ αἰσχρόν Musgrave 799 ἐχλιπεῖν Hartung, £vroé- 
πειν Nauck 

Post 802 aliquot versus excidisse putat Silber 808 μῶν δούλαισι 
δουλεύοντ᾽ ἐμαῖς; Nauck, δουλεύοντά zov δούλαις ἐμαῖς Herwerden 
808 «si μὴ .. ἔστι Hermann, τοῦϑ'᾽ 0 γ᾽ ἐστι olim coniciebam Post 
809 complures versus excidisse putat Silber 

810 ὦ delet Beck 818 τόνδε E. Bruhn 814 λυπρῶς] τερπνῶς 
Brunck, λιπαρῶς Jacobs, λίχνως Metzger, λαμπρῶς Palmer | χαίροιμ᾽ ἂν 
εἰσιδών νιν F. Gu. Schmidt 810 χαϑημένας J. S. Reid 817 σε, κἂν 
ἔχῃς Brunck, (σ᾽ ἐὰν ἔλϑ'ῃς Elmsley)  ϑέλῃς λαϑεῖν Reiske 817 sq. delet 
Collmann, 818—25 P. J. Meier 819 ἄγω μὲν Portus, ἄγοιμ᾽ ἂν Heath 

820 τοῦ πόνου Brunck, ro? τρόπου Camper | σ᾽ ἤδη φϑονῶ Jacobs, 
δ᾽ ov σοι q9ovo Bothe, δέ γ᾽ o? φϑονῶ Elmsley, δέ σοι οὐ φϑονῶ 
Hartung, δή γ᾽ οὐ φϑονῶ Schoene, γὰρ οὐ φϑονῶ vel δ᾽ οὐδεὶς φϑό- 
vog Kirchhoff 

824 αὐτὸ] αὖϑις Polle | (καὶ παλαιστὴς εἶ σοφός Kvicala) | πάλαι] 

λίαν Herwerden, πάλιν P. J. Meier 834 54. delet Collmann 826 ἁμὲ 
νουϑετεῖς Elmsley, ἄν; ὥς us νουϑετεῖς Paley. Versu 828 deleto trans- 
ponit 829 cum 842 post 836 (i.e. 836. 829. 842) F. Gu. Schmidt 
828 sq. delet P. J. Meier 

Versui 836 subiungit ut Euripideum versum ἄρρην πεφυκὼς καὶ 
γένους ἐξ ἄρρενος Suidas s. v. Agicruzzog. 836— 39 post 823 transpo- 
nit Metzger 837 αἷμα δώσεις Hartung, αἱματώσῃ Kirchhoff, εὖ μα- 
ϑήσει Nauck, εὐμαϑὴς εἶ Tyrrell, αἷμα ϑύσεις Sandys, αἴμαϑ' ἕξεις 
F. Gu. Schmidt ἀλλ᾽ εἰ μαϑήσῃ συμβαλεῖν... μάχην; Wei, ἄλλῃ μαϑή- 
σει ξυμβαλῶν .. μάχην ιΐΖ! ον 

840 καὶ ποῦ Camper, qui versus sie disponit: 844 (ἔξεστι πάντῃ" 
τόδ᾽ ἐμὸν). 841 (qui Pentheo tribuitur) 843 (ut Bacchi). 845 sq. 842 
842 πᾶν δ᾽ ἧσσον Camper | χρεῖσσόν ἐστιν ἢ ἐγγελᾶν Nauck, κρεῖσσόν 
ἐστι πλὴν γελᾶν Collmann | Βάκλχας] Θήβας Jacobs. Versum spurium 
ducit Middendorf, post 844 transponit, scribens 843 ἐλϑών γ᾽, H. Behrns. 
Post 842 lacunam indicat Kirchhoff, Post 842 et 843 singulos versus 
excidisse olim putabat Nauck 848 ἐλϑὼν Kirchhoff, ἐλϑών γ᾽ Nauck | 
βουλεύσομεν Aldina. Versum Baccho tribuit Piersonum secutus Her- 
mann, delet J. Daehn 844 olim post 845 transponebat, scribens 845 
ἢ y&o .. πορεύσομαι; et 846 sb: τοῖσι σοῖσι. πείϑομαι Nauck, versum 
olim post 846 collocabam 845 στείχωμεν Piersono suggerit Elmsley 
846 delet J. Daehn 847 delet Middendorf 

851 ἐνθεὶς Burges — 852 obw ἠθέλησε Porson, o? μὴν ϑελήσει Firn- 
haber | post 852 addit versum ἄρσην πεφυκὼς καὶ γένους ἐξ ἄρσενος 
ex Suida (vide ad v. 836) Schoene 853 δ᾽ ἀλαίνων Burges, δ᾽ ἀλύων 
Middendorf. Versum delet P. J. Meier 854 χρήξω] ϑήσω ex Christ. 
pat. 2311 olim Nauck 

860 ὃς] ὡς Dobree | πέφηνεν Elmsley. Cfr. 182 | ἐν τέλει) ἐν πάλῃ 
Musgrave, ἔν ys λοιδόροις, omisso 90e, Jacobs, ἀνοσίοις Brunck et Do- 
bree, ἐγγελῶσι Meineke, εἰς τέλη Schoene, ἐνστάταις Nauck, sí (vel o) 
ϑέλει ΝΥ. T. Lendrum, ἐν ἀτελεῖ Munro, ἀτελέσιν Kayser | og πέφυκεν 
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ἐντελὴς 950g, versu proximo deleto, H. Hirzel, ὃς πέφυκεν ἐγγελῶσι μὲν 
F. Gu. Sehmidt | ϑεῶν Reiske, βροτοῖς Brunck 861 δεινός, φρονοῦσι 
δ᾽ ἠπιώτατος ϑεῶν Brunck | ἀνθρώποισι] εὐτρόποισι Musgrave, ἐν ὁσίοισι 
Jacobs, εὐνοοῦσι Badham, ἐντραπεῖσι Kayser, εὐσεβοῦσι Herwerden, ἐν- 
ϑέοισι Kvicala, αὐξάνουσι Mekler, ἐν ϑρήνοισι Verrall, ἐνσπόνδοισι. San- 
dys ἀνθρώποισι κἠπιώτατος Purgold, ὁσίοις δ᾽ ἠπιώτατος πέλει, Dobree, 
ἁγνοῖς δ᾽ ἠπιώτατος ϑεός Ε΄. τι. Schmidt 808 ποτ᾽ ἐλαφρὸν Nauck 
804 δορὰν "Tyrrell 867 ἐμπαίζουσ᾽ αὖ Musgrave | ἡδοναῖς} £v νά- 
σαῖς olim coniciebam 868 sq. φοβερὸν... ϑήραμ᾽ Aldina 

870 εὐπλέκτων 9' Elmsley 812 συντείνει E. Bruhn— 873 ἴσα δ᾽ 
ὠκυδρόμοις ἀέλλαις Brunck, μόσχος τ᾽ ὠκυδρόμος i6. ἀέλλαις Jacobs, 

μοχϑοῦσ᾽ ὠκυδρόμοις τ᾽ ἀέλλαις Camper, ὄχϑας δ᾽ ὠκυδρόμοις ἀέλλαις 
Fritzsche | ἀέλλας Hartung 810 σκιαροκόύμου τ᾽ ἐν ἔρνεσιν Aldina, 
σκιαροχόμου τ᾽ ἐν ὀργάσιν Jacobs, σκιαροκόμοις τ΄ ἐν ἔρνεσιν Hermann 
(r delet Hartung), σκιαροκόμοισι τ᾽ ἔρνεσιν Fritzsche 877 (et 897) 
τί σοφὸν ij τί τὸ κάλλιστον Hartung | τί τόσον 1; Herwerden | καλὸν Reiske 

880 τῶν delet Hermann 885 τοὺς τὰν olim Nauck 8S7 Óoxoi 

Musgrave 889 yoóvov Herwerden 

891 56. χρὴ κρεῖσσον .. γιγνώσκειν τι καὶ Burges 896 φύσει τι 

Musgrave 

903 χεῖμα] κῦμα Aldina 907 sq. μυρίαι δὲ μυρίοις συνετοῖσιν 
Bothe, μυρίαι τ᾽ ἔτι μυρίοις εἰσὶν Hartung, μυρίαι δ᾽ ἔτι μυρίοισίν εἶσιν 
Schoene | ἔτ᾽ εἴσ᾽] ὕπεισ᾽ Herwerden, ἔπεισιν E. Prinz 909 βροτοῖσιν 
Bothe | etiam o? δ᾽ ἀπατῶσιν Stadtmueller 

910 τὸν δὲ Darnes 913 delet Tyrrell 914 χκὥώφϑητί μοι Her- 
werden 910 μητρός ys Kirchhoff | κἀλόχον Reiske, ἐκ λόχου Hermann, 
καὶ χοροῦ Hartung, καὶ στόλου Stadtmueller, σοῦ τ᾽ ὄχλου Polle 

917 μορφῇ δὲ .. πρέπεις μιᾷ Brunck | μορφῇ μιᾷς Hartung, μορφῇ λίαν 

F. Gu. Schmidt 
921 κέρατε Brodeau 922 jj ποτ᾽ Hermann | 569" ἀνήρ Midden- 

dorf | 925 τίς Ehnnsley — Post 927 unum Bacchi, duos Penthei versus 
intercidisse putat Kirchhoff 

934 delet Czwalina 
946 ταισίδ᾽ ὠλέναις στρέφειν F. Gu. Schmidt 
958 £ysotoi| ἑλέσϑαι Brunck. Fort. φιλτάτοισιν ἕρκεσιν 
962 αὐτῶν] ἀστῶν Burges τάδε Brunck 904 οὺς χρεών Hartung, 

οὗ χρεών Kirchhoff, o?s ys χρῇς Bergmann 
970 τρυφάς γ᾽ ἑτοίμας Camper | ἀξίων γὰρ Hermann. Post τοιάσδ᾽ 

duos dimidiatos senarios et post ἀξίων μὲν ἅπτομαι integrum senarium 
intercidisse suspicatur Matthiae ) 

981 o.- Μαινάδων σκοπὸν λυσσώδη Matthiae, Πᾶαινάδων δυσκατά- 
σκοπὸν λυσσώδη Hermann, λυσσώδη κατάσκοπον δῆ]Ἴηαινάδων Bothe, ὦ. 

Μαινάδων (vel ῆαινάδων ὦ.) σχοπὸν λυσσώδη Dindorf, ἤῆαινάδων 
ἄσκοπον σκοπὸν λυσσώδη Fix, ἐπὶ τὸν ῆαινάδων σκοπὸν λυσσώδη Har- 
tung, ῆαινάδ᾽ otov κατάσκοπον λυσσώδη O. Goram, Merov ἐπὶ κατά- 
6x0ztov λυσσώδη Thompson, φοιτάδων ἐς κατασκοπὴν ὄρμενον (vel ἱγμένον) 
Headlam 982 πρώτα νιν olim Dindorf, νιν πρώτα Headlam | λευρᾶς] 
χοιράδος (vel δειράδος) Enger 988 ἢ σκοπέλου Hartung, ἢ ̓ ν χλάδοις 
Schoene, εὔσκοπος Nauck, & σκοπὸς Headlam 985 sq. τίς 00 ὀρει- 
δρόμων μαστὴρ Καδμείων Nauck 986 οὐρεσιδρύμων Portus, οὐριδρό- 

Euripides, Baechae. S) 
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μων vel οὐρειδρόμων vel οὐρειοδρόμων Musgrave, οὔριον δρόμον Mat- 
thiae, δριοδρόμων anonymus, ὀργίων δρόμῳ Schoene, ὀριδρόμων ΚΊΤΟΗ- 
hoff, ὀργίων Headlam 987 alterum ἐς ὄρος delet Nauck, alterum 
ἔμολεν omittit Aldina | ἰὼ Βάκχαι Musgrave 

990 δέ γέ τινος ἢ Aldina, δὲ δή τινος ἢ Bothe | δὲ γέγον᾽ ὅδ᾽ Nauck | 
fort. ὅ γ᾽ ἢ 994 λαιμοὺς Musgrave 998 τὸν] τόνδ᾽ J. H. H. Schmidt | 
ἐξ ᾿Εχίονος ΤῊ. Korsch 990. ,aut hic legendum τόκον aut 1016 γόνον" 
Elmsley 998 περὶ] ἐπὶ Dobree | τὰ Βακχίου ὄργια] σά, Bewyt , ὄργια 
Sealiger Βακχίου ματρός τὲ Ρέας Bergmann | ὄργια] ἔργα Elmsley | ὄργια 
ματρός 9^ ἑἕᾶς Reiske, ὄργια ματρός τε γᾶς Burges, ὄργι᾽ ἃς ματέρος 
Hermann, ὄργια τε ῆατέρος Hartung, ὄργια τὰ ματρὸς ἃς Schoene, ὄρ- 
γιά τε ϑεᾶς ματρὸς vel ὄργια ματρός τε ϑεᾶς olim coniciebam 

1001 τὸν ἀνίκατον Aldina, ϑεὸν ἀνίκατον Kayser, τἀνίκατον Wila- 
mowitz | τόν γ᾽ ἀνίκατον κρατήσων ὡς βίᾳ Musgrave, σὰν ἀνίκατον ὡς 
κρατήσων βίαν Thompson | βίᾳ] βίαν olim Dindorf, 'Pzíev Nauck 
1002 γνώμαν σωφρονεῖν Canter | σώφρον᾽ ἀϑάνατον Matthiae | σώφρον᾽ 
ἃ ϑνατοῖς ἀπροφάσιστος Hermann, σωφρονεῖν ϑυατοῖς ἀπροφάσιστον vel 
σώφρονα cysüsiv ἀπροφασίστως Hartung, σώφρονα ϑνατὸς ὃς ἀπροφό- 
σιστος Enger | ἀπροφασίστως Heath 1002 sqq. γνώμαν σώφρον᾽ ἄὄφϑαρ- 
τος, ἀπροφάσιστος, εἰς τά τὲ ϑεῶν ἔφυ (joorsic τ᾽ ἔχειν ἀλύπως, βίος 
Musgrave, γνώμαν σώφρονα -- ϑάνατος ἀπρόφατος δ᾽ -- ἐς τὰ μακά- 
ρων ἔφυ βροτείαν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος Camper, γνώμαν σώὠφρον᾽, o 
ϑάνατος ἀπροφάσιστος τά Ts ϑεῶν ἔφυ βροτείαν τ᾽ ἔχειν ἄλυπος βίος 
Kayser, γνώμα σώφρων, ἃ ϑνατοῖς ἀπροφάσιστος εἰς τὰ ϑεῶν ἔφυ, βρο- 
τείῳ τ᾽ (γ᾽ Vlhompson) ἔχειν ἄλυπος βίος Θ1Π06ν (βίῳ Thompson), γνώμαν 
σώφρον᾽ ἐν ϑνατοῖς ἀπρόφατον δ᾽ εἰς τὰ ϑεῶν φύσει βροτείῳ τρέφειν 
ἄλυπος βίος Headlam 1004 βροτείῳ .. βίῳ Scaliger, βροτείων τυχῶν 
ἄλυπος βίος Hartung | (ἄλυπος fioi Enger) ἄλυπον βίῳ olim Hartung 
1005 sq. οὐ πόνῳ χαίρω ϑηρωμένα Musgrave 1006 χαίρω ϑηρεύοντα 
Lindau 1007 τὰ δ᾽ omittit Nauck | «c 9" ἕτερα μεγάλα φανερά T 
ὄντα᾽ δεῖ δ᾽ olim, postea τά 4" ἕτερα μεγάλα φανέρ᾽ ἐμοί γ᾽ εἴη Har- 
tung | φανερά τ᾽ ὄντ᾽ Musgrave, φανέρ᾽ ἰόντ᾽ Thompson | τὸν ἀεὶ Do- 
bree 1007 sqq. ἕτερα μεγάλα μεγάλα φανερά τ᾽ ὄντ᾽ ἀεί, ἐπεὶ τὰ καλὰ 
βίου (vel βίον) .. εὐσεβεῖν Headlam 1008 κατὰ βίον Reiske | βίοτον 
Hartung 1009 νύχτα τ᾽] νύχτας Kirchhoff 

1010 τά τ᾽ Elhmsley νομίμων Bothe 1015 τὸν] τόνδ᾽ J. H. H. 
Schmidt | ἐξ ᾿Εχίονος Korsch 1018 ἢ] ἢ καὶ Dindorf, ἤτοι Hartung, 
ἤπου Tlyrrell, qui δράκων delet | δράκων πυριφλέγων 9' Headlam 
1019 ὁρᾶσϑαι delet Bothe 

1020 Bexys$ Dobree | &moeyofro Musgrave, τῷ ϑηραγρέτᾳ Brunck, 
τὸν ϑηραγρέταν Seidler, 970 ἀγρεύταν Kirchhoff, ϑῆρ᾽, ἀγροδότα Schoene, 
970 ϑηραγρέτᾳ Tyrrell 1021 γελῶντι προσώπῳ) καὶ γελῶν Hogan 
1021 sq. βρόχον περίβαλε θανάσιμον Fix 1021 sqq. φαιδρωπὸς βρόχον 
περίβαλε ϑανάσιμον ἐπ᾽ ἀγέλαν πεσόντι. τὰν Μαινάδων Headlam, fort. 
ϑανάσιμον σεσηρὼς περίβαλ᾽ ἐπ᾽ ἀγέλᾳ πεσόντι τᾷ Μαινάδων 1022 ϑα- 
νάσιμον delet J.H.H.Schmidt 1028 ἐς ἀγέλαν Kirchhoff 1025 54. delet 
Middendorf 1026 aut ὀδόντος ἔσπειρ᾽ ὄφεος aut δράκοντος ἔσπειρ᾽ 

"Aosog Elmsley | ἔσπειρ᾽ ὀδόντων ὄφεος Hartung | ὄφεον Barnes, ὄφελος 
Bothe | ὀφιόεν γαίᾳ Gu. Wolff Post 1028 addendum putat Med. 55 
κακῶς πίτνοντα καὶ φρενῶν ἀνϑάπτεται Porson 
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1031 ὦναξ Βρόμιε ϑεὸς ϑεὸς φαίνει μέγας Hermann, ὦναξ Βρόμιε, 
μέγας ϑεὸς φαίνει μέγας Fix, ὦναξ Βρόμιε, σὺ κάρτα ϑεὸς φαίνει μέγας 
Schoene, Βρόμι᾽ ἄναξ, ϑεὸς σὺ φαίνει μέγας Nauck, ὦναξ Βρόμιε ϑεὺς 
φαίνει νῦν μέγας Paley, ὦναξ Βρόμιε ϑεὸς ὡς φαίνῃ μέγας O. Hense 
1032 ἢ Brunck 1036 ἄγεις (ὼς μή σὲ δεῖν) Kayser, ἄγεις {ἀγή- 
φορᾶς A.Palmer 1081 alterum ὁ “όνυσος delet Hartung 1039 ξυγ- 

γνώστ᾽ ἂν ἦν Burges 

1040 ἐχϑροῖσι. χαίρειν Hartman 1041 Zvezs Brunck 1047 Θρῇκα 
καὶ ᾿κέντεις κόρας Durges 

1051 ἀμφίκρημνον, εὖ διάρρυτον Camper 1054 &q. ἐκλελοιπότος 
κισσοῦ Herwerden ^ 1055 κισσὸν Dobree — 1056 ἐμπλέκουσαι Madvig | 
ποικίλ᾽] πολύπλοκ᾽ Heimsoeth, καμπύλ᾽ Herwerden. Post o? δ᾽ lacunam 
statuit. Herwerden 

1060 οὐκ ἐξιχνεύοιμ᾽ οὐδὲν ἂν £v ὄσσοις μαϑών Burges, οὐκ ἐξικνεῖ- 
σϑαι μαινάδων ὄσσοις σϑένω Earle | ὅσων (vel ὅσοι) μόϑων H. Stepha- 
nus, ὅσαι μαϑεῖν Scaliger, ὄσσοις νοσῶν Duport, ὄσσοις μόϑον Heath, 
ἑσμὸν μαϑεῖν Reiske, ὅποι μόϑων Musgrave, ὄσσοιν ἀϑρῶν Porson, ὅσον 
ποϑῶ Elmsley, ὄσσοις ὅσον Hermann, ὄσσοις ὁδόν (olim ὅλων) Hartung, 
ὄσσοις ὄχλον Middendorf, ὄσσοιν (vel ὄσσοις) νόϑων Tyrrell, νόσον μα- 
δεῖν vel ὅσον μαϑεῖν vel ὠστρημένωι olim coniciebam, ποϑεινὸς ὧν 
Metzger, πρόσωϑεν ὧν vel πρόσω σκοπῶν νοὶ ὄσσοις ἀϑρῶν Sandys, ὅσ- 
cows σαφῶς Collmann, ὄσσοιν ὅσων Faust, ὀρεινόμων vel ὀρειδρόμων 
Stadtmueller — 1061 ὄχϑου Scaliger | ὄχϑω δ᾽ ἐπεμβὰς ἐς ἐλάτην Her- 
mann | ὄχϑου δ᾽ ἔπ᾽ ἐμβὰς Schumacher | ὄχϑων δ᾽ ἔπ᾽, ἀμβὰς ἐς ἐλάτην 
Bruhn | ἐς ἐλάτην Heath 1002 μανιάδων Bothe 1063 possis etiam 
ἦν δὴ τοῦ ξένου ϑαυμάσϑ'᾽ ὁρᾶν — 1065 κατῆγεν, οὐκ ἀνῆκεν Musgrave, 
κατῆγεν ἠρέμ᾽ ἠρέμ᾽ Naber 1066 ἐκυκλοῦτο δ᾽ Brunck, κύκλῳ δ᾽ ἄρ᾽ 
Kirchhoff, κύκλωμα δ᾽ Schoene 1000 sq. κύκλον γὰρ ὥστε .. περιφε- 
ροῦς ἕλκει δρόμον Hartung 1067 περιφορὼὰς Victorius ἕλκει δρόμον 
H. Stephanus, ἑλκεδρόμον Scaliger, ἕλκει δραμών Heath, ἕλκει δρόμῳ 
Paley. Versum delet Schumacher 1068 sq. delet Herwerden 

1070 ὄχων ἔπι Hartman — 1072 ἀνακοντίσειε Musgrave 1018 ἐς 
αἰπὺν Herwerden 1073 sq. olim delebat Herwerden 1074 fort. 
ἔχουσ᾽ ἐν ὄζοις 1018 φωνήν τιν᾽ repudiat Elmsley | ὥς μέ γ᾽ εἰκάσαι 
Reiske 1079 à συμμαινάδες Burges 

1083 ἔχγαιον Reiske, γαίηϑεν Kirchhoff 1084 αἰϑὴρ δ᾽ ἐσίγα 
Elmsley, σιγηλὸς αἰϑήρ Hartung, σῖγ᾽ ἵστατ᾽ αἴϑήρ Schumacher 
1089 σαφῶς Earle 

1091 ϑέουσαι Sitzler 1096 καραβόλους Musgrave 1096 sq. ἄλ- 
λαν μὲν et εἰσβᾶσαι ex Christ. pat. Lenting 1098 ἠκόντιζέ τις Mus- 
grave, versu post 1099 posito 

1100 οὐχ ἤνυτον Elmsley 1102 λελῃσμένος Barnes, κεκλῃσμένος 
Reiske 1103 etiam συγκραδαίνουσαι Pierson, £vyxootóvovoc vel συγ- 
κορύσσουσαι Musgrave — 1103sq. delet P. J. Meier — 1119 fort. ᾿Εχίονι 

1194 οὐδ᾽ ἐπεῖδε Purgold 1195 ὠλένης Kirchhoff λαβοῦσα δ᾽ 
ὠλέναισι. χεῖρ᾽ ἀριστερὰν vel ἀλλ᾽ ὠλέναις λαβοῦσ᾽ ἀριστερὰν χέρα vel 
potius λαβοῦσ᾽ ἐν ὠλέναις δ᾽ ἀριστερὰν χέρα Mekler, λαβοῦσα μαινόλις 
δ᾽ ἀριστερὰν χέρα Ε΄. Gu. Schmidt, λαβοῦσα δ᾽ ὠλέναισι δεξιὰν χέρα 
Humphreys, λαβοῦσα χεῖρα δ᾽ ὠλέναις ἀριστερὰν Enthoven 

1131 ἐπεῖγε Madvig 1132 ὅσον (debebat ἕως) ἐτύγχαν᾽ ἐμπνέων 
5* 
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Reiske 1138 ἄγε, φέρ᾽ ἣ μὲν Hermann 1184 sq. γυμνοῦσι δὲ πλευρὰ 
Porson, γυμνοῦτε δὲ πλευρὰς Hermann, γύμν᾽ αὐτὰ δὲ πλευρὰ Hartung 

1140 ὅνπερ Shilleto, ἥπερ Hartman 1140 delet Κι. Prinz 1147 τὸ 
καλλίνικον U δάκρυα Bothe | ἣν Hermann, j Kirchhoff | νίκη φορεῖ Por- 
tus, νίκη φέρει, Hartung 1148 οὐκοῦν ἐγὼ uiv Duport, ἐγὼ μὲν οὖν 

γὰρ Heath, ἐγὼ μὲν οὖν τάχ᾽ Musgrave | τῆσδ᾽... τῆς ξυμφορᾶς Pier- 
son 1149 ἄπειμ᾽ "Aycvj Hermann 

1151 οἶμαι ταὐτὸ Reiske 1152 delet R. Prinz — 1155 Πενϑέος éx- 
γενέτα Wilamowitz | IIevüéog delet Burges 1100 r&v delet Burges 
1156 sq. στολὰν et τὲ delet Wilamowitz 1157 πιστὸν ἀΐδα Heath, 
παίστορ᾽ ἀκίδα rs vel πλαστὸν εἴλαν (et in v. proximo ἔλαβ᾽ ἐπ᾽) Mus- 
grave, ἐπίστορ᾽ ἱρῶν Jacobs, πιστὸν “Διδα Hermann, πικρὸν Aíócv Seid- 
ler, πιστὸν "A(óe γ᾽ Camper, τ᾽ ἐπὶ στοναχαῖς Kirchhoff, κισσοχαίταν In- 
gram, ἐπακτὸν Aider 'Tyrrell, etiam βάκτρον (vel κέντρον) “Ἅιδα Sandys, 
πιστὸν Aio Reid, ἐπὶ στόμ᾽ "Aie Stahl, κόσμον "Aide R. Bouterwek, 
ὁπλισμὸν Ἅιδα Wilamowitz 

1160 Βάκχα Καδμεία Heath 1101 τὸ καλλίνικον κλεινὸν Heath, 
τὸ καλλίνικον ἔργον Brunck | κλεινὸν} αἴλινον Burges | ἐξεπράξατ᾽ ὦ 
Musgrave 1163 ἀγών περ, αἴματι Meleagros 1163 sq. χέρ᾽ αἵματι 
στάζουσαν περιβαλεῖν τέκνου Wilamowitz, ἐν αἵματι σταζούσας χέρας 
ἐπιβαλεῖν τέκνω Herwerden, αἱμοσταγῆ χεῖρα περιβαλεῖν τέκνῳ W. Head- 
lam 1104 χέρα περιβαλεῖν τέκνον SBchoene, χέρα βαλεῖν τέκνῳ Kirch- 
hoff, περιβαλεῖν τέκνον (omisso χεῖρα) Davies, περιβαλεῖν χέρα (omisso 
τέκνου) Tyrrell, χέρα βαλεῖν τέκνου olim coniciebam | χεῖρα Enthoven 
1167 εὔνον Hermann 1108 τί μὲ διορϑοῖς ὦ Bothe, etiam τί μὲ ϑροεῖς 
ἰώ Fix, τίνα ϑροεῖς αὐδάν; Hartung, τί μὲ τί μ᾽ ὀρϑεῖς olim Nauck, 
τί δὲ διορϑιᾷς Tyrrell  ὀρϑοῖς H. Stephanus, ὄρσεις. Musgrave 

1170 μέλαϑρα {δόμων» Leutsch 1172 ὁρῶ ys καί .. σύγκωμον ὦ 
Aldina, ὁρῶ τε καί... σύγκωμος, o Hermann 1118 5. βρόχων Alv νεα- 
ρὸν Bothe 1114 νέον δέ νιν ἐχράτησα, νέον αἷμα Paley | ἄνευ σϑένεος 
ἀρείου supplet Barnes, ἄνευ κάμακος ὄρειον Musgrave, χερῶν βίᾳ τὸν 
ὄρειον Hartung, χεροῖν ἀχμῷᾷ καϑελοῦσα Kayser 

1180 et 1196 Agauae continuat eum Seidlero Hermann 1181 τί 
δ΄ ἄλλαι; Musgrave 1183 εὐτυχής γ᾽ ἅδ᾽ ἄγρα, verba Agauae con- 
tinuans, Nauck Post 1183 duos trimetros excidisse arbitratur Wila- 
mowitz 1184 τλᾶμον Hartung 1186 ἄπο (et 1187 βάλλει) Her- 
mann | ἁπαλότριχ᾽ ὑπὸ κόρυϑα Hartung 1187 κατάκορον Bothe, 
κατὰ κόμαν mitzler  βλαστεῖ Hartung 1188 πρέπει. ϑηρὸς ὡς ἀγραύ- 
λου φόβη O. Hense 1189 sq. κυναγέτας σοφὸς ἀνέπηλ᾽ ἐπὶ ϑῆρα, ce- 
teris deletis, Bothe 

1190 sq. ἐπὶ τόνδε Wilamowitz 1192 ζαγρεύς Barnes 1198 ἐπαι- 
νεῖς τόδ᾽, Musgrave, ἐπαινεῖς τί μ΄; Jacobs | τί σ᾽ ἐπαινῶ: Kirchhoff 
1199 φανερὰ δὴ τάδ᾽ ἔργα Heath | φανερὰ δὴ τάδ᾽ ἔργ᾽ ἐπειργασμένα 
Brunck, φανερά, καινὰ δ᾽ ἔργματ᾽ εἰργασμένα Seidler, ἔργα τάδε φανερὰ 
κατειργασμένα Bothe, φανερὰ τἄργ᾽ ἐγὼ κατειργασμένα Hermann, φα- 

νερὰ τᾷδ᾽ ἄγρᾳ κατειργασμένα Nauck 
1204 Κάδμου τε ϑυγάτρες Dobree — 1207 κατ᾽ ἀκοντίξειν Sandys 

1208 ἔργ᾽ ἀναρτᾶσϑαι Hilberg 1209 τόνδ᾽ ἐξείλομεν Reiske 
1210 χωρίς τε δορίδος Wilamowitz 1912 αἰρέσϑω βαλὼν Hart- 

man 1213 πηχτὰς κλίμακος ex Christ. pat. Lenting | πρὸς οἴκῳ Sca- 
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liger, etiam πρὸς οἶκον Barnes, πρὸ τοίχων heiske (scilicet πρὸς οἴκων in 
Aldina) 1214 τριγλύφοις κάρα τόδε Shilleto 1210 ἄϑλιον δέμας Nauck 

1220 πέδῳ] πεσόν Reiske, quia Aldina πέσω habet 1223 εἴσω 
Dindorf 1226 τὸν παῖδα κατϑανόντα Dobree 1221 ᾿ἡριστέᾳ L. Din- 

dorf 1229 ἀγρίας Elmsley 

1944 ὦ πένϑος, ὡς ἄρρητον οὐδ᾽ (vel οὔτε ῥητὸν 009^) F. Gu. Schmidt 
1245 φόνον... ἐξειργασμένον Aldina, φόνου... ἐξειργασμένου Μιι8- 

grave 1246 καλόν ys Lenting 
1252 εἰ δὲ παῖς et 1954 0 γ᾽ àv νεανίαισι Reiske 1253 εὔϑυμος 

vel ἔνϑυμος Musgrave, φιλόϑηρος Brunck 1954 ἠἡτὰν νεανίαισι Mus- 
. » E) - , 

grave | ἅμα] ϑαμὰ Dindorf — 1957 σοί τ᾽ ἐστὶ κἀμοὶ μὴ σοφοῖς χαίρειν 
κακοῖς. ποῦ ᾽στιν; τίς αὐτὸν Aldina, σοί γ᾽ ἐστί. τίς νιν Nauck 

4 

1201 μένοιτ᾽ E.Bruhn 1261 κἄτι διπετέστερος Dobree — 1268 πτοη- 
ϑὲν ἄρτι σῇ Musgrave (scilicet in ed. Oxon. πτοηϑὲν ἔτι σῇ) Post 
1269 versum Cadmi intercidisse putat Nauck 

1913 ὑμέναιον Scaliger 1974 ἔδωκας sig στέγας Stadtmueller 
1215 σῷ] σὸς Kirchhoff 1270 ἐμὴ .. κοινωνία Hartung 1279 σκέ- 
ψαι νιν Elmsley 

1281 ἄϑρησον αὖτε Dobree 1285 φιλούμενόν ys: (vel φίλιόν γε 
νῶν᾽ τὸ) πρόσϑεν si9' ἐγνώρισας F. Gu. Schmidt 1286 etiam τίς 
ἔκανέ νιν; πῶς tig ἐμὰς ἦλϑεν χέρας; Elmsley | ἔμ᾽ ἦλϑεν £c χέρας Tyr- 
rell 1287 ἀληϑὲς ὡς .. καιρῷ κλύεις F. Gu. Schmidt 1288 καρδίᾳ 

Canter, καρδίας Scaliger, καρδίαν Fix | καρδίας... ἔχει vel καρδίᾳ 
ἄγει F. Gu. Schmidt 1289 κασιγνήτα Barnes 

1291 ὕβριν γ᾽] ὕβρεις Brunck, ὑμῖν Hermann, ὕβρισμ᾽ Paley, ὕβρι- 
σεν vel ὕβριξζ᾽ A. Palmer | ἤγησϑε Reiske 

1300 τὸ z&v, versum Cadmo continuans, Reiske, o? πᾶν Brunck | 

συγκεχκασμένον heiske. Versum olim delebat Nauck 1301 ἀφρόνης 
Housman 

1310 πόλει] ἐχϑροῖς Herwerden | τε] σὺ Hartung 1312 ἐλάμβαν᾽ 
ἄν Heath, ἂν ἔλαβεν ἄν olim Elmsley | δίκην γ᾽ ἂν (vel potius cà») .. 
ἐλάμβανεν Dobree, δίκην .. ἀξίαν ἔδωκεν (vel δίκης .. ἀξίας ἐτύγχαν) 
ἄν Hartung 

1820 ἀδικεῖ σε, τίς ἀτιμάξει Reiske 1327 σῆς δ᾽ ἔχει H. Stepha- 
nus 1329 lacuna ex eis quos supra commemoravi fontibus his fere 

fragmentis eum aliqua probabilitate expleri potest: 

λακιστὸν ἐν πέτραισιν εὑρέσϑαι μόρον 

πῶς καί νιν ἡ δύστηνος εὐλαβουμένη Ch.-p. 1812 
πρὸς στέρνα ϑῶμαι: τίνα {δὲν ϑρηνήσω τρύπου: 5 0 d 
εἰ μὴ γὰρ ἴδιον ἔλαβον £v χερσὶν μύσος 

(ὡς ἀσπάσζωμαι πᾶν μέλος {τοὐμοῦ rfxvov), 2» 41256. 1315 
κυνοῦσα σάρκας ἅσπερ ἐξεϑρεψάμην τ cem prs 
φέρ᾽, ὦ γεραιέ, χρᾶτα τοῦ τρισζαϑλίουν » 1466 
ὀρϑῶς προσαρμόσωμεν, εὔτονον (?) δὲ πᾶν - 1461 

ser 9 ’ E “ , 
σῶμ᾽ ἐξακριβώσωμεν, εἰς ὅσον πάρα. " 1468 

ὦ φίλτατον πρόσωπον, ὦ νέα γένυς », 1469 
^ 
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τὰ δ᾽ αἱμόφυρτα καὶ κατηλοκισμένα Ch. p. 1471 
μέλη SIE HATS 

AIONTZOX 

ἐς δεσμά τ᾽ ἦλϑε καὶ λόγζων ὑβρίσματαν. 20901604 
τοίγαρ τέϑνηκεν ὧν ἐχρῆν ἥκισϑ'᾽ ὕπο. 1005 
καὶ ταῦτα μὲν πέπονϑεν οὗτος «ἐνδίκως, DT nad 
ἃ δ᾽ αὖ παϑεῖν rei? λαόν Q οὐ uos κακά. », 414668 

dvxety ΤΣ ULP ἀνοσίου ΕΣ » 1014 

δίκην τινζούσας) προ ὃν ἔκτειναν ὦ. ^ 1675 
καὶ rt orders ACEQHUN οὐ γὰρ εὐσεβές » 1676 

GE. "& TREVISO: 3 πήματ᾽ ἘΝ Τ ΣΕ, φράσω , 1690 
Ex hae scena ἘΠ senarium apud Athen. XIV 658 F servatum ἐγὼ 
δὲ φεύξομαί γ᾽ ἐλεύϑερος γεγώς Dobree 

1331 τύπου Musgrave 1331 sq. ἐκϑηριωθϑεὶς.. ἥν τ᾽ "Ἄρεος 
Heath 1388 ὄχλον δὲ μόχϑων H.Stephanus, ὀχμὸν δὲ Mócycov Reiske 

1339 ἐγκαϑιδρύσει (ut est Christ. pat. 1754) Burges | fíov] δέμας 
Nauck 

1342 àv] ὃ; ν Nauck, 0 y Schoene 1343 ηὐδαιμονεῖτ᾽ àv Mus- 
grave 1345 ὅτε γ᾽ ἐχρῆν, οὐκ εἰδότες ex Christ. pat. 2560 efficit Por- 
son. 1349 ἐμὸς ἐπήνεσεν vel οὑμὸς ἤνεσεν Nauck 

1808 πάντες σύ θ΄ ex Christ. pat. 1701 Kirchhoff, ἐγὼ σύ 9^, nisi 

versus interpolatus sit et complures versus exciderint, Paley, ἄρδην σύ 
9^ '"'yrrell | σύγγονοί r$ σαὶ φίλαι Aldina, παῖς τε σύγγονοί τε σαί Her- 
mann, σύγγονοί τε σαὶ τόδε vel potius σύγγονοί 9^ ὁμόσποροι Fix, σύγ- 
γονοί τε παῖς τὲ σύς Hartung, σύγγονοί τὲ σαὶ διπλαῖ Stadtmueller 
1355 0 τι δέ μοι τὸ ϑέσφατον Hermann, ἔτι δέ w^ εἶπε ϑέσφατον Hartung 

1365 0oviQ" .. πολιόχρως κύκνος Brunck, πτεροῖς ὕπως .. πολιό- 

χρῶν xóxvog Sandys 1368 etiam χαῖρε πατρῴα Elmsley 
1371 y960v' Apioraiov Musgrave 1372— 92 delet Nauck 

1374 δεινῶς γὰρ δεινῶς Aldina, δεινῶς δεινῶς Brunck, δεινῶς γάρ roi 

Hermann, δεινὴν δεινὸς Herwerden 1374 sqq. δεινῶς γὰρ δεινῶς 
αἰκίαν .. τοὺς σοὺς τάνδ᾽ εἰσέφερ᾽ οἴκους Musgrave (τοὺς τε τάνδ᾽ 

εἰς οἴκους ἔφερεν Hartung), δεινῶς γὰρ δεινῶς αἰκίαν τάνδ᾽ sig οἴκους 
τοὺς σοὺς ἔφερεν ΖΙιόνυσος ἄναξ Bothe 1376 ἤδη τοὺς σοὺς οἴκους 

vel τοὺς ἡμετέρους οἴκους Paley 
1384 u' ἴδῃ supplet Reiske, ἔμ᾽ ὁρᾷ Schoene 1384 sq. μήτε Κι- 

ϑαιρῶν᾽ ὕσσοισι μιγῶ, ceteris deletis, Bothe (ὄσσοισι μιγῶ Canter) 
1385 ὄσσοισιν ὁρῶ Brodeau 1880 ϑύρσοις χλήματ᾽ ἀνεῖται Musgrave | 
ϑύρσου) ϑήρας Jacobs 1387 βάκχαις] τελεταὶ Hartman — 1388—92 un- 
cinis inclusit Hartung 

Addenda. 

Pag. 31 ad v. 730 l. ἐκρυπτόμην} margo editionis Barnesianae, ἐκρύ- 
πτομὲν .L P. 



NOTARUM INDEX. 

L — cod. Laurent. 32, 2 chartaceus saec. XIV, continens v. 1— 755. 
| — manus correctrices, 

P — cod. Palatinus, inter Vaticanos ?87 membranaceus saec. XIV. 

p — manus correctrlees. 

Hos codices contulit R. Prinz. Cfr. etiam collationem Wilamowitzi 
Anal. Eurip. p. 46—50. [n hac fabula cod. P non ex L derivatus est. 

Cfr. 14, 46, 514, 608, 635. 
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NOTARUM INDEX. 

1, — codex Laurentianus 32, 2 chartaceus saec. XIV. 
| — manus correctrices. 

P — codex Palatinus, nunc Vaticanus 287 membranaceus saec. XIV, 
qui desinit in v. 1002. 

p — manus correctrices. 
G — codex Laurentianus 172 membranaceus saec. XIV, inde a v. 1003. 

9 — manus correctrices. 

Libros L, P, G contulit R. Prinz. Cfr. etiam collationem Wilamo- 
witzi Anal. Eurip. p. 15 sqq. 

De codice P sive G ex L derivato cf. quae ad Iph. Taur. prae- 
monuimus et infra ad v. 704, 778, 899, 915. De ceteris vide item ad 
Iph. Tauricam. 
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EYPIIIIAOT 

HPAKAEIAAI 

des, Heraclidae 
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Ὑπόϑεσις Ἡρακλειδῶν. 

, 5 £ SOC * 
Ἰόλαος υἱὸς uiv ἦν ᾿Ιφιπλέους. ἀδελφιδοῦς δὲ “Ηρακλέους᾽ ἐν 

νεότητι δ᾽ ἐκείνῳ συστρατευσάμενος ἐν γήρᾳ τοῖς ἐξ ἐκείνου βοηϑὺς 
M - - 5 

εὔνους παρέστη. τῶν γὰρ παίδων ἐξ ἁπάσης ἐλαυνομένων γῆς ὑπ 

Εὐρυσϑέως. ἔχων αὐτοὺς ἦλϑεν εἰς ᾿ἀϑήνας κἀκεῖ προσφυγὼν τοῖς 

ϑεοῖς ἔσχε τὴν ἀσφάλειαν Ζημοφῶντος τῆς πόλεως κρατοῦντος. 

Κοπρέως δὲ τοῦ Εὐρυσϑέως κήρυκος ἀποσπᾶν ϑέλοντος τοὺς ἱκέτας 

ἐκώλυσεν αὐτόν ὃ δὲ ἀπῆλθε πόλεμον ἀπειλήσας προσδέχεσθαι. 

Δημοφῶν δὲ τούτου μὲν ὠλιγώρει" χρησμῶν δὲ αὐτῷ νικηφόρων 

γενηϑέντων. ἐὰν Ζήμητρι τὴν εὐγενεστάτην παρϑένων σφάξῃ, τοῖς 
, , 2r 5 4 ^ 5.» af. E - 

λογίοις βαρέως ἔσχεν" οὔτε γὰρ ἰδίαν οὔτε τῶν πολιτῶν τινος ϑυγα- 

τέρα χάριν τῶν ἱκετῶν ἀποχτεῖναι δίκαιον ἡγεῖτο. τὴν μαντείαν 
E » ς 

δὲ προγνοῦσα μία τῶν Ηρακλέους παίδων. Μακαρία. τὸν ϑάνατον 

ἑχουσίως ὑπέστη. ταύτην μὲν οὖν εὐγενῶς ἀποθανοῦσαν ἐτίμησαν" 

αὐτοὶ δὲ τοὺς πολεμίους ἐπιγνόντες παρόντας εἰς τὴν μάχην ὥρμησαν. 

Argumentum omisit L, add. 1. εὐριπίδου ἡρακλειδῶν ὑπόϑεσις P 
Lin. 6 ἱκέτας] οἰκέτας LP 9 παρϑένον P | fort. Ζήμητρι εὐγενῆ 
παρϑένον. Ofr. 408 sq. et 489 sq. | λογίοις] Wilamowitz, λόγοις ΤΡ 
11 οἰκετῶν P | ἡγεῖτο] L. Dindorf, ἡγεῖται LP — 18 ἐτίμησαν] L. Din- 
dorf, ἐτίμησεν LP 

σι 

10 



Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

Ἰόλαος. 

Κοπρεύς. 

χορός. 

Ζημοφῶν. 

“Μακαρία [παρϑένος]. 

ϑεράπων. 

Alain. 

ἄγγελος. 

Εὐρυσϑεύς. 

προλογίζει δὲ ὃ ᾿Ιόλαος. 

Personarum indicem om. L, add. 1 παρϑένος inclusi | ϑεράπων)]) 
ϑεράπαινα LP | verba προλογίξει δὲ 0 ᾿Ιόλαος om. P. 



ΙΟΛΑΟΣ. 

Πάλαι ποτ᾽ ἐστὶ τοῦτ᾽ ἐμοὶ δεδογμένον᾽ 
ὃ μὲν δίκαιος τοῖς πέλας πέφυκχ᾽ ἀνήρ, 
ex 5 2 ' , -.Ψ 2 “ 9 , ὃ δ᾽ ἐς τὸ κέρδος λῆμ᾽ ἔχων ἀνειμένον 

πόλει τ᾽ ἄχρηστος καὶ συναλλάσσειν βαρύς. 

αὑτῷ δ᾽ ἀρωγός" οἷδα δ᾽ οὐ λόγῳ μαϑών. 
2 Ἁ ' ; M ^ »1 ^ , ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ καὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 

[511 

ἐξὸν xav "4gyog ἡσύχως ναίειν, πόνων 

πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ἡρακλέει, 

ὅτ᾽ ἦν us0' ἡμῶν" νῦν δ᾽, ἐπεὶ κατ᾽ οὐρανὸν 

ναίει. τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς 10 

σῴξω τάδ᾽ αὐτὸς δεόμενος σωτηρίας. 

ἐπεὶ γὰρ αὐτῶν γῆς ἀπηλλάχϑη πατήρ, 

πρῶτον μὲν ἡμᾶς ἤϑελ᾽ Εὐρυσϑεὺς κτανεῖν" 

ἀλλ᾽ ἐξέδραμεν" καὶ πόλις μὲν οἴχεται, 
ψυχὴ δ᾽ ἐσώϑη. φεύγομεν δ᾽ ἀλώμενοι 15 

ἄλλην ἀπ’ ἄλλης ἐξορίζοντες πόλιν. 

πρὸς τοῖς γὰρ ἄλλοις καὶ τόδ᾽ Εὐρυσϑεὺς κακοῖς 

ὕβροισμ᾽ ἐς ἡμᾶς ἠξίωσεν ὑβρίσαι" 

πέμπων ὅπου γῆς πυνϑάνοιϑ᾽ ἱδουμένους 

κήρυκας ἐξαιτεῖ τε χἀξείργει χϑονός. 90 

πόλιν προτείνων "Agyoe οὐ σμικρὰν φίλην 

ἐχϑράν τε ϑέσϑαι, χαὑτὸν εὐτυχοῦνϑ᾽ ἅμα. 

εὐριπίδου ἡρακλεῖδαι superscr. [P 1 Iolai notam om. L, add./ | 
τοῦτό μοι Stob. fl. 10, 1 4 φίλοις vt' . . συναλλάξαι Stobaeus 
5 αὐτῷ LP, αὑτῷ l | ἀρωγός] scripsi, ἄριστος LP { ἥσυχον Elms- 
ley 8 εἷς ἀνὴρ Ἡρακλέει)] Porson, εἷς ἀνὴρ Ἡρακλεῖ LL, ov in 
marg. ad signum ante ἀνὴρ in textu positum |, post ἀνὴρ inseruit p 
10 τἀκείνου LL, τὰ 'sivov l, κἀκείνου P 14 ἐξέδραμεν) Reiske, 
ἐξέδραμον LP 18 ἐς ὑμᾶς P 19 ἱδρυμένως P, corr. p 21 zoo- 
τείνων) Canter, προτιμῶν ΠΡ 2186. φίλην ἐχϑράν])] Dindorf, φίλων 
ἔχϑραν 1, Ὁ} τε] Musgrave, γε IL P | εὐτυχοῦνϑ᾽ | fort. εὐϑενοῦνϑ᾽ 
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o? δ᾽ ἀσϑενῆ μὲν τἀπ᾿ ἐμοῦ δεδορκότες. 
σμικροὺς δὲ τούσδε καὶ πατρὸς τητωμένους. 

NJ , , 2 , - 

τοὺς κρείσσονας σέβοντες ἐξείργουσι γῆς. 

ἐγὼ δὲ σὺν φεύγουσι συμφεύγω τέκνοις 
καὶ σὺν κακῶς πράσσουσι συμπάσχω κακά. 

r2 Qt 

ὀκνῶν προδοῦναι, μή τις ὧδ᾽ εἴπῃ βροτῶν" 
ἴδεσϑ'. ἐπειδὴ παισὶν οὐκ ἔστιν πατήρ, 
᾿Ιόλαος οὐκ ἤμυνε συγγενὴς γεγώς. 30 
πάσης δὲ χώρας Ελλάδος τητώμενοι. 
“Μαραϑῶνα καὶ σύγκληρον ἐλϑόντες χϑόνα 

ἱκέται καϑεζόμεσϑα βώμιοι ϑεῶν, 

προσωφελῆσαι" πεδία γὰρ τῆσδε χϑονὸς 

δισσοὺς κατοικεῖν Θησέως παῖδας λόγος e Qt 

κλήρῳ λαχόντας, ἐκ γένους llavó(ovog, 

τοῖσδ᾽ ἐγγὺς ὄντας" ὧν ἕκατι τέρμονας 
κλεινῶν ᾿“ϑηνῶν τόνδ᾽ ἀφικόμεσϑ᾽ ὅρον. 
δυοῖν γερόντοιν δὲ στρατηγεῖται φυγή" 

ἐγὼ μὲν ἀμφὶ τοῖσδε καλχαίνων τέκνοις. 40 
ἣ 0 αὖ τὸ ϑῆλυ παιδὸς ᾿“λκμήνη γένος 
ἔσωϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὑπηγκαλισμένη 

σῴζει" νέας γὰρ παρϑένους αἰδούμεϑα 

ὄχλῳ πελάζειν κἀπιβωμιοστατεῖν. 

Ὕλλος δ᾽ ἀδελφοί 9" οἷσι πρεσβεύει γένος 45 
ξητοῦσ᾽ ὕπου γῆς πύργον οἰκιούμεϑα. 

ἣν τῆσδ᾽ ἀπωθώμεσϑα πρὸς βίαν χϑονός. 
ὦ τέκνα τέκνα. δεῦρο. λαμβάνεσϑ᾽ ἐμῶν 
πέπλων" ὁρῶ κήρυκα τόνδ᾽ Εὐρυσϑέως 
στείχοντ᾽ ἐφ᾽ ἡμᾶς, οὗ διωκόμεσϑ'᾽ ὕπο 50 
πάσης ἀλῆται γῆς ἀπεστερημένοι. 

ὦ μῖσος. εἴϑ᾽ ὕλοιο χὼ πέμψας δ᾽ ἀνήρ" 

ὡς πολλὰ δὴ καὶ τῶνδε γενναίῳ πατρὶ 

ἐκ τοῦδε ταὐτοῦ στόματος ἤγγειλας κακά. 

20 συμφεύγουσι LP 217 συμπάσχω P, συμπράσσω L | καχά])Ὁ 
scripsi, κακῶς ΠΡ 29 ἔστι P 81 τητόμενοι P, corr. p.32 σύγχλη- 
ρον] fort. σύγχορτον 81 fort. τέρμιον 88 τόνδ᾽ 1,}, τῶνδ᾽ P 
40 καλχαίνων lp, χαλκαίνων LL et sine dubio ante ras. P 41 αὐτὸ 
D 43 sq. delet Klinkenberg 45 ὕλος P 46 ζητοῦσιν LP 
52 χαὶ ὁ L, χὼ lP | πέμψας σ᾽] Barnes, πέμψας LP 53 ὡς] ὃς 
Elmsley 
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KOIIPETX. 

ἢ zov καϑῆσϑαι τήνδ᾽ ἔδραν καλὴν δοκεῖς 

πόλιν τ᾽ ἀφῖχϑαι σύμμαχον κακῶς φρονῶν᾽ 

οὐ γάρ τις ἔστιν ὃς πάροιϑ᾽ αἱρήσεται 

σι σι 

τὴν σὴν ἀχρεῖον δύναμιν ἀντ᾽ Εὐρυσϑέως. 

χώρει" τί μοχϑεῖς ταῦτ᾽; ἀνίστασϑαί Gs χρὴ 
ἐς "doyog, οὗ σε λεύσιμος μένει δίκη. 00 

IO. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί μοι βωμὸς ἀρχέσει ϑεοῦ 

ἐλευϑέρα τὲ γαῖ ἐν ἧ βεβήκαμεν. 
ΚΟ. βούλει πόνον μὴ τῇδε προσϑεῖναι χερί; 

IO. οὔτοι βίᾳ γέ μ᾽ οὐδὲ τούσδ᾽ ἄξεις λαβών. 
ΚΟ. γνώσῃ σύ᾽ μάντις δ᾽ ἦσϑ᾽ ἄρ᾽ οὐκ ἄκρος τάδε. 65 
IO. οὐκ ἂν γένοιτο τοῦτ᾽ ἐμοῦ ζῶντός ποτε. 

ΚΟ. ἄπαιρ᾽" ἐγὼ δὲ τούσδε. χἂν σὺ μὴ ϑέλῃς. 

ἄξω νομίζων οὗπέρ εἰσ’ Εὐρυσϑέως. 
IO. | à τὰς ᾿Αϑήνας δαρὸν οἰκοῦντες χρόνον, 

ἀμύνεϑ'᾽ * ἵκέται δ᾽ ὄντες ἀγοραίου Διὸς 70 
βιαζόμεσϑα καὶ στέφη μιαίνεται. 

πόλει T' ὄνειδος καὶ ϑεῶν ἀτιμία. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔα ἔα᾽ τίς ἣ βοὴ βωμοῦ πέλας 
ἕστηκε; ποίαν συμφορὰν δείξει τάχα; 

ἴδετε τὸν γέροντ᾽ ἀμαλὸν ἐπὶ πέδῳ stroph. 
χύμενον" à τάλας. τὸ 
πρὸς τοῦ ποτ᾽ ἐν γῇ πτῶμα δύστηνον πίτνεις; 

. . . * . . . . . 

IO. ὅδ᾽, ὦ ξένοι. μὲ σοὺς ἀτιμάζων ϑεοὺς 
ἕλκει βιαίως Ζηνὸς ἐκ προβωμίων. 

ΧΟ. σὺ δ᾽ ἐκ τίνος γῆς, ὦ γέρον, τετράπτολιν 80 

58 fort. ζαχρεῖον 60 μενεῖ LP 63 μὴ] Dobree, uo. L P 
65 μάντις ἦσϑα δ᾽ οὐκ Mekler | o?$x ἄκρος] Herwerden, οὐ καλὸς 
P 61 ἄπερρ᾽ Cobet 10 ἀμύνετε L, ἀμύνετ᾽ (P τὸ sq. choro 
(hemichorio) tribuit Lachmann, Jolao LP 15 γέροντ᾽ ἁἀμαλὸν 
ex Hesych. ἀμαλόν: ἁπαλόν, ἀσϑενῆ. Εὐριπίδης Ἡρακλείδαις δηλοῖ 
Hemsterhuys, γέροντα μᾶλλον LP {τ πίτνεις)] Heathio auctore 
Elmsley, πιτνεῖς L, πιτνεῖ P | post 77 lacunam statuit Seidler 
80 σὺ δ᾽] Tyrwhitt, ὅδ᾽ LP | τετράπολιν P 
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ξύνοικον ἦλϑες λαόν; ἢ πέρα- 

ὃὲεν ἁλίῳ πλάταᾳ 

κατέχετ᾽ ἐκλιπόντες Εὐβοῖδ᾽ ἀκτάν: 

IO. οὐ νησιώτην, ὦ ξένοι, τρίβω βίον, 
ἀλλ᾿ ἐκ Μυκηνῶν σὴν ἀφίγμεθα χϑόνα. 85 

XO. ὄνομα τί σε, γέρον, 

Μυκηναῖος ὠνόμαζεν λεώς; 

IO. τὸν "HoáxAswov ἴστε που παραστάτην 
Ἰόλαον" οὐ γὰρ ὄνομ᾽ ἀκήρυκτον τόδε. 

ΧΟ. οἶδ᾽ εἰσακούσας καὶ πρίν" ἀλλὰ τοῦ 90 

ποτ᾽ ἐν χειρὶ 6G κομίζεις κόρους 
νεοτρεφεῖς; φράδον. 

IO. Ἡρακλέους οἵδ᾽ εἰσὶ παῖδες, ὦ ἕένοι., 

ἱκέται σέϑεν τε καὶ πόλεως ἀφιγμένοι. 

ΧΟ. τί χρέος; ἢ λόγων πόλεος, ἕνεπέ uot, antistr. 

μελόμενοι τυχεῖν: 96 

IO. μήτ᾽ ἐχδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 
τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες εἰς "4ργος μολεῖν. 

ΚΟ. ἀλλ᾽ οὔτι τοῖς σοῖς δεσπόταις τάδ᾽ ἀρκέσει, 

o? σοῦ κρατοῦντες ἐνθάδ᾽ εὑρίσκουσί oe. 100 

ΧΟ. εἰκὸς ϑεῶν ἱκτῆρας αἰδεῖσθαι. Eve, 

καὶ μὴ βιαίῳ χειρὶ δαιμόνων 
τάδ᾽ ἀλιτεῖν σ᾽ ἕδη" 

πότνια γὰρ Δίκα τάδ᾽ οὐ πείδεται. 

ΚΟ. ἔκπεμπέ νυν γῆς τούσδε τοὺς Εὐρυσϑέως, 105 

κοὐδὲν βιαίῳ τῇδε χρήσομαι χερί. 
XO. ἄϑεον ἱκεσίαν 

ὠεϑεῖναι πόλει ξένων προστροπάν. 

ΚΟ. καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων ἔχειν πόδα, 

82 ἁλίῳ LP 83 κατέχετ᾽ ] Hermann, κατέσχετ᾽ LP | Εὐβοῖδ᾽] 
Seidler, εὐβοΐδ᾽ LP | Ἑὐβοῖδ᾽ ἄκραν Paley, Εὐβοῖδα γᾶν Gitlbauer 
87 λεώς LL.P, λαός 0 89 ὄνομ᾽] Dobree, σῶμ᾽ LP 90 τοῦ 1, ποῦ 
ΤΡ 91 χειρὶ l, χερὶ LP 95 πόλεος] Elmsley, πόλεως LP | 
ἔνεπε] Hermann, ἔννεπε LP 96 μελόμενοι) Canter, μελομένῳ LP 
98 cfr. v. 222 102 fort. βιαίᾳ | χειρὶ] ed. Hervag. altera, χεοὶ 1 
103 τάδ᾽ &Awsiv| F. Gu. Schmidt (παραλιτεῖν Pflugk), ἀπολείπειν LP | 
fort. ἁλιτεῖν στέφη 104 τάδ᾽] fort. τόδ᾽ 105 νῦν LP 106 fort. 
βιαίᾳ 108 μεϑεῖναι) fort. ἀφεῖναι | zoocrooz&v| Canter, πρὸς τὸ 
πᾶν LP 109 δέ γ᾽] δ᾽ Stob. fl. 58, 4 | πραγμάτων] πημάτων Hartung 
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εὐβουλίας τυχόντα τῆς ἀμείνονος. 110 

ΧΟ. οὐκοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς φράσαντά σὲ 

χρῆν ταῦτα τολμᾶν, ἀλλὰ μὴ βίᾳ ξένους 

ϑεῶν ἀφέλκειν, γῆν σέβοντ᾽ ἐλευϑέραν. 

ΚΟ. τίς δ᾽ ἐστὶ χώρας τῆσδε καὶ πόλεως ἄναξ; 

ΧΟ. ἐσϑλοῦ πατρὺς παῖς ΖΦημοφῶν ὃ Θησέως. 115 

KO. πρὺς τοῦτον ἁγὼν ἄρα τοῦδε τοῦ λόγου 
, 3 μὴ , x ^ 2 , 

μάλιστ᾽ ἂν εἴη". τἄλλα δ᾽ εἴρηται μάτην. 

ΧΟ. καὶ μὴν ὅδ᾽ αὐτὸς ἔρχεται σπουδὴν ἔχων 
2 , ᾽ ?€$ ΄ - 2? 2 ; " ᾿χάμας v ἀδελφός. τῶνδ᾽ ἐπήκοοι λόγων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν. 

ἐπείπερ ἔφϑης πρέσβυς ὧν νεωτέρους 120 

βοηδρομήσας τήνδ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάραν Ζιός. 
λέξον. τίς ὄχλον τόνδ᾽ ἀϑροίζεται τύχη; 

ΧΟ. ἱἧκέται κάϑηνται παῖδες οἵδ᾽ Ἡρακλέους 

βωμὸν καταστέψαντες, ὡς ὁρᾷς, ἄναξ. 

πατρός τε πιστὸς ᾿Ιόλεως παραστάτης. 12 σι 

AH. τί δῆτ᾽ ἰυγμῶν ἥδ᾽ ἐδεῖτο συμφορά; 

ΧΟ. βίᾳ νιν οὗτος τῆσδ᾽ ἀπ᾽ ἐσχάρας ἄγειν 
ζητῶν βοὴν ἔστησε κἄσφηλεν γόνυ 

γέροντος, ὥστε μ᾽ ἐχβαλεῖν οἴχτῳ δάκρυ. 
AH. καὶ μὴν στολήν γ᾽ Ἕλληνα καὶ δυϑμὸν πέπλων 180 

ἔχει, τὰ δ᾽ ἔργα βαρβάρου χερὸς τάδε. 
σὸν δὴ τὸ φράζειν ἐστὶ μὴ μέλλειν ἐμοί, 
ποίας ἀφῖξαι δεῦρο γῆς ὅρους λιπών; 

ΚΟ.  '"Agysióg εἰμι τοῦτο γὰρ ϑέλεις μαϑεῖν" 
ἐφ᾽ οἷσι δ᾽ ἥκω καὶ παρ᾽ οὗ λέγειν ϑέλω. 135 

πέμπει Μυκηνῶν δεῦρό w Εὐρυσϑεὺς ἄναξ 

Post 110 lacunam statuit monente Elmsleio Kirchhoff. Exciderunt 
autem non solum versus chori (— 90—92), sed etiam duo trimetri 
Coprei — 115 chori notam om. L, add. 1, nota eluta in P 116 per- 
sonae nota omissa in L.P | πρὸς τοῦτον ἁγὼν] F. V. Fritzsche, πρὸς 
τοῦτον ἀγὼν LP, πρὸς τόνδ᾽ ἀγών τις |l | ἄρα LP, ἄρα 1 117 καὶ 
μάλιστ᾽ P et ante rasuram ὦ, 118 σπουδῇ ποδὸς Nauck (cfr. 
Hec. 216) 125 ἰόλεως LL, sed seg in ras. scr. ὦ 128 κἄσφηλε L P, 
κἄσφηλεν ὦ 129 μ᾽ ἐκβαλεῖν] Reiske, μὴ (or superser. I) βαλεῖν LP 
132 μὴ μέλλειν τ᾽ ἐιιοί l, fort. μανϑάνειν δ᾽ ἐμόν 135 καὶ παρ᾽ οὗ 
.. 940] ed. Stibliniana, καίπερ 00 .. ϑέλων LP 
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ἄξοντα τούσδε" πολλὰ δ᾽ $A90v, ὦ ξένε. 
δίκαι᾽ ὁμαρτῇ δρᾶν vc καὶ λέγειν ἔχων. 
"Aoysiog ὧν γὰρ αὐτὸς "Aoys(ova ἄγω 
&x τῆς ἐμαυτοῦ τούσδε δραπέτας ἔχων, 140 
νόμοισι τοῖς ἐκεῖϑεν ἐψηφισμένους 

ϑανεῖν" δίκαιοι δ᾽ ἐσμὲν οἰκοῦντες πόλιν 
αὐτοὶ κατ᾽ αὐτῶν χυρίους κραίνειν δίκας. 

πολλῶν δὲ κἄλλων ἑστίας ἀφιγμένων 

ἐν τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδ᾽ ἵν᾿ ἕσταμεν λόγοις, 145 
οὐδεὶς ἐτόλμησ᾽ ἴδια προσϑέσϑαι κακά. 

ἀλλ ἤ τιν᾽ ἐς δε μωρίαν ἐσκεμμένοι 
δεῦρ᾽ ἦλϑον ἢ κίνδυνον ἐξ ἀμηχάνων 
ῥίπτοντες, εἶτ᾽ οὖν εἴτε μὴ γενήσεται" 

οὐ γὰρ φρενήρη γ᾽ ὄντα σ᾽ ἐλπίζουσί που 180 
μόνον τοσαύτης ἣν ἐπῆλθον ᾿Ελλάδος 
τὰς τῶνδ᾽ ἀβούλους συμφορὰς κατοικτιεῖν. 

φέρ᾽ ἀντίϑες γάρ᾽ τούσδε v' ἐς γαῖαν παρεὶς 
ἡμᾶς τ᾿ ἐάσας ἐξάγειν. τί κερδανεῖς; 

τὰ μὲν παρ᾽ ἡμῶν τοιάδ᾽ ἔστι σοι λαβεῖν. 155 
"Agyove τοσήνδε χεῖρα τήν τ᾿ Εὐρυσϑέως 
ἰσχὺν ἅπασαν τῇδε προσϑέσϑαι πόλει. 

ἣν δ᾽ ἐς λόγους τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα 
βλέψας πεπανϑῆς. ἐς πάλην καϑίσταται 
δορὸς τὸ πρᾶγμα μὴ γὰρ ὡς μεϑήσομεν 160 

δόξῃς ἀγῶνα τόνδ᾽ ἄτερ χαλυβδικοῦ. 
τί δῆτα φήσεις, ποῖα πεδί᾽ ἀφαιρεϑείς, 

τί ῥυσιασϑεὶς πόλεμον ᾿4ργείοις ἔχειν; 

138 ὁμαρτῇ l, ἁμαρτῇ ΠΡ 140 τούσδε p, τούτους ys LP | ἔχων] 
χϑονός olim Kirchhoff, ἑλών Kayser 148 χατ᾽ αὐτῶν] Elmsley, καϑ' 
αὑτῶν LP | ἀστοὶ κατ᾽ ἀστῶν Nauck 145 sq. τοῖσιν αὐτοῖς τοῖσδ᾽ 
ἵν᾽ .. οὐδεὶς] scripsi, τοῖσι δ᾽ αὐτοῖς τοῖσιν .. κοὐδεὶς LP 147 1j] 

Jacobs, εἴ L P, ἦ Reiske | ἐς σὲ] ἐν col Hartung 148 ἢ] Jacobs, εἰς 
LP 149 ῥίπτοντες) Elmsley, ῥιπτοῦντες LP 152 τὰς σφῶν 
Kirchhoff | ἀβούλους] ἀβούλως Kirchhoff, ἄβουλον Nauck | κατοικτιεῖν] 
Elmsley (κατοικτίσειν corr. apogr. Paris), κατοικτίσεις LP 153 τὴ] 
Reiske, γ᾽ LP 158 λόγους] γόους F. Gu. Schmidt 159 ἐπανϑῆς 
P, πεπανϑῆς p | πάλιν LP, πάλην p 161 δόξῃς] Barnes, δόξης 
LP |ó6£ys ἀγῶνα τόνδ᾽  ἔγχους ἀγῶνα τόνδ᾽ Valckenaer, δόξης ἀγῶνος 
τούσδ᾽ Dobree, fort. ἀγῶνος ὧϑλον τόνδ᾽ | χαλυβδικοῦ] Barnes, χαλυβι- 
κοῦ LP 163 τί ῥυσιασϑεὶς] Kirchhoff, τιρυνϑίοις ϑῆς L.P 
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, , , , , , 5 re 

ποίοις δ᾽ ἀμύνων συμμάχοις, τίνος δ᾽ ὕπερ 

ϑάψεις νεκροὺς πεσόντας; ἦ κακὸν λόγον 165 

κτήσῃ πρὺς ἀστῶν, εἰ γέροντος εἵνεκα 

τύμβου τὸ μηδὲν ὄντος. ὡς εἰπεῖν ἔπος, 

παίδων τὲ τῶνδ᾽ ἐς ἄντλον ἐμβήσῃ πόδα. 

ἐρεῖς τὸ λῷστον ἐλπίδ᾽ εὑρήσειν μόνον. 

καὶ τοῦτο πολλῷ τοῦ παρόντος évóség: 170 
- ^ ? , DUE NU ς , 

κακῶς γὰρ Δ4ργείοισιν οἵδ ὡπλισμένοι 

μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες. εἴ τι τοῦτό δε 
, , e , ' , 

ψυχὴν ἐπαίρει. yoov μέσῳ πολὺς χρόνος, 

ἐν ᾧ διεργασϑεῖτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
δοὺς μηδέν. ἀλλὰ τἄμ᾽ ἐῶν ἄγειν ἐμὲ 17 σι 

χτῆσαι Μυκήνας. μηδ᾽ ὅπερ φιλεῖτε δρᾶν 

πάϑης σὺ τοῦτο. τοὺς ἀμείνονας παρὸν 

φίλους ἑλέσθαι. τοὺς κακίονας λάβῃς. 

ΧΟ. τίς ἂν δίκην κρίνειεν ἢ γνοίη λόγον. 

πρὶν ἂν παρ᾽ ἀμφοῖν μῦϑον ἐκμάϑῃ σαφῶς; 180 
IO. ἄναξ, ὑπάρχει μὲν τόδ᾽ ἐν τῇ σῇ χϑονί, 

εἰπεῖν ἀκοῦσαί τ᾽ ἐν μέρει [πάρεστί μοι]. 
κοὐδείς μ᾽ ἀπώσει πρόσϑεν ὥσπερ ἄλλοϑεν. 

ἡμῖν δὲ καὶ τῷδ᾽ οὐδέν ἐστιν ἐν μέσῳ" 
ἐπεὶ γὰρ άργους οὐ μέτεσϑ᾽ ἡμῖν ἔτι. 185 

ψήφῳ δοκῆσαν. ἀλλὰ φεύγομεν πάτραν. 

πῶς ἂν δικαίως ὡς Μυκηναίους ἄγοι 

ὅδ᾽ ὄντας ἡμᾶς. οὺς ἀπήλασαν y90vóc; 

ξένοι γάρ ἐσμεν. ἢ τὸν Ἑλλήνων ὅρον 

φεύγειν δικαιοῦϑ᾽ ὅστις ἂν τἄργος φύγῃ; 190 

οὔκουν ᾿4ϑήνας γ᾽" οὐ γὰρ ᾿Δργείων φόβῳ 
τοὺς “Πρακλείους παῖδας ἐξελῶσι γῆς. 

165 ἢ ΠΡ 166 οὔνεκα LP 168 τε om. LP, add. 1 169 μόνον] 
fort. χρόνον 1171 ὡπλισμένοις Schenkl — 172 ἂν ἡβήσαντες} Victorius, 
ἀνηβήσαντες LP | εἴ Elmmsley, εἰ LP 118 gov] χ᾽ oov LP, sed 
4 ὦ in ras. scr. | (i e. καὶ οὖν scripserat L) 178 λάβῃς] λαβεῖν 
Kirchhoff, praefert παϑὼν 111 Schenkl 179 XO.] Elmsley, ZH. 
LP | κρίνειεν] Aem. Portus, χρίνοιεν LP | γνοίη] δοίη Stob. fl. 46, 2 
182 πάρεστί μοι varia lectio ad ὑπάρχει μὲν adscripta videtur, fort. 
τοὺς ἐν δίκῃ 184 μέσῳ] Valekenaer, μέρει ΤΡ 185 οὐ μέτεσϑ᾽] 
Dobree, οὐδὲν ἔσϑ᾽ ΤΠΡὺΡῈ 188 ὅδ᾽] Tyrwhitt, ὧδ᾽ LP. Versum delet 
Klmkenberg 190 δικαιοῦτ᾽ LP, sed τ΄ in ras. scr. l, δικαιοῦθ᾽ p | 
φύγῃ] Elmsley, φύγοι LP 191 o? γὰρ) H. Stephanus, οὐκ ἄρ᾽ LP 
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οὐ γάρ τι Τραχὶς οὐδ᾽ ᾿Δ4χαιικὸν τάδε 
πόλισμ᾽. ὅϑεν σὺ τούσδε τῇ δίκῃ μὲν οὔ, 

τὸ δ᾽ "4oyoe ὀγκῶν, οἷάπερ καὶ νῦν λέγεις, 19ὅ 

ἥλαυνες ἱκέτας βωμίους καϑημένους. 

εἰ γὰρ τόδ᾽ ἔσται καὶ λόγους κρανοῦσι σούς. 

οὔ quu ᾿ϑήνας τάσδ᾽ ἐλευϑέρας ἔτι. 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἐγὼ τὸ τῶνδε λῆμα καὶ φύσιν" 
ϑνήσκειν ϑελήσουσ᾽ " ἣ γὰρ αἰσχύνη πάρος 200 
τοῦ ζῆν παρ᾽ ἐσϑλοῖς ἀνδράσιν νομίζεται. 

πόλιν μὲν ἀρκεῖ" καὶ γὰρ οὖν ἐπίφϑονον 

λίαν ἐπαινεῖν ἐστι. πολλάκις δὲ δὴ 
καὐτὸς βαρυνϑεὶς οἶδ᾽ ἄγαν αἰνούμενος. 
σοὶ δ᾽ ὡς ἀνάγκη τούσδε βούλομαι φράσαι 205 
σῴξειν, ἐπείπερ τῆσδε προστατεῖς y9ovóg. 

Πιτϑεὺς μέν ἐστι Πέλοπος. ἐκ δὲ Πιτϑέως 

Ai9ga, πατὴρ δ᾽ ἐκ τῆσδε γεννᾶται σέϑεν 

Θησεύς. πάλιν δὲ τῶνδ᾽ ἄνειμί σοι γένος. 
Ἡρακλέης ἦν Ζηνὸς ᾿“λχμήνης vs παῖς, 210 
κείνη δὲ Πέλοπος ϑυγατρός. αὐτανεψίων 

πατὴρ ἂν εἴη σός τὲ χὼ τούτων γεγώς. 

γένους μὲν ἥκεις ὧδε τοῖσδε, Zhquogüv: 

ἃ δ᾽ ἐχτὸς ἤδη τοῦ προσήκοντός σὲ δεῖ 

τῖσαι λέγω σοι παισί, φησὶ γάρ ποτὲ 215 

σύμπλους γενέσϑαι τῶνδ᾽ ὑπασπίζων πατὴρ 

ζωστῆρα Θησεῖ τὸν πολυχτόνον μέτα. 
"Audov τ᾽ ἐρεμνῶν ἐξανήγαγεν μυχῶν 

πατέρα σόν" ᾿Ελλὰς πᾶσα τοῦτο μαρτυρεῖ. 
ὧν ἀντιδοῦναί σ᾽ οἵδ᾽ ἀπαιτοῦσιν χάριν, 290 
[μήτ᾿ ἐκδοϑῆναι μήτε πρὸς βίαν ϑεῶν 

198 οὐδ᾽ ᾿ἀχαιικὸν τάδε] Cobet, ἐστιν οὐδ᾽ ἀχαικὸν (ἀχαιικὸν 0p) 
qup 194 πόλισμα L, πόλισι l 197 κρανοῦσι]) Elmsley, κρίνουσι, 
LP 198 οὔ φημ Kirchhoff et Herwerden, οὐκ οἶδ᾽ LP 199 οἶδα 
γάρ τοι T'ournier 200 πάρος om. LP, add. Reiske. In LL λείπί(ει) 
adseriptum erat, quo deleto in fie add. βάρος !, im P ἡ erasit et 
super rasuram scr. ἐνδεῶς p 201 ἀνδράσι P, v add. p 203 λίαν 
y 1 204 ἄγαν γ᾽ l 205 σοὶ L, σὺ P, fort. σὲ 211 ϑυγατρός] 
παιδός Elmsley | αὐτανεψίων) Reisig, αὐτανεψίω LP 212 χὼ] Kuch- 
hoff, καὶ LP  ?15sq. φησὶ... πατὴρ] Kirchhoff, φημὶ... πατρὶ LP 
218 ἐρεμνῶν)] Barnes, ἐρυμνῶν LP | ἐξανήγαγε LP, v add. lp 
221 sq. delevit Pierson 
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τῶν σῶν ἀποσπασϑέντες ἐκπεσεῖν χϑονός]. 

σοὶ γὰρ τόδ᾽ αἰσχρόν, χωρὶς ἔν τε τῇ πόλει, 
ἱκέτας ἀλήτας συγγενεῖς" οἴμοι κακῶν. 

βλέψον πρὸς αὐτοὺς βλέψον" ξλκεσϑαι βίᾳ. 

ἀλλ᾽ ἄντομαί Gc καὶ καταστέφω χεροῖν, 

μὴ πρὺς γενείου, μηδαμῶς ἀτιμάσῃς 

τοὺς Πρακλείους παῖδας ἐς χέρας λαβών, 

γενοῦ δὲ τοῖσδε συγγενής. γενοῦ φίλος 

πατὴρ ἀδελφὸς δεσπότης" ἅπαντα γὰρ 280 

ταῦτ᾽ ἐστὶ κρείσσω πλὴν ὑπ᾽ ᾿Ζ“ργείοις πεδεῖν. 

ΧΟ. ᾧκτειρ᾽ ἀκούσας τούσδε συμφορᾶς. ἄναξ. 
τὴν δ᾽ εὐγένειαν τῆς τύχης νικωμένην 

νῦν δὴ μάλιστ᾽ ἐσεῖδον" οἵδε γὰρ πατρὸς 

ἐσϑλοῦ γεγῶτες δυστυχοῦσ᾽ ἀναξίως. 235 

AH. τρισσαί μ᾽’ &voyxétovou συννοίας óÓof, 

᾿Ιόλαε, τοὺς σοὺς μὴ παρώσασϑαι λόγους" 

τὸ μὲν μέγιστον Ζεὺς ἐφ᾽ οὗ σὺ βώμιος 
ϑακεῖς νεοσσῶν τήνδ᾽ ἔχων ὁμήγυριν, 

τὸ συγγενές τε καὶ τὸ προυφείλειν καλῶς 240 

πράσσειν παρ᾽ ἡμῶν τούσδε πατρῴαν χάριν, 

τό τ᾽ αἰσχρόν, οὗπερ δεῖ μάλιστα φροντίσαι" 

τῷ 
- 

σι 

εἰ γὰρ παρήσω τόνδε συλᾶσϑαι βίᾳ 

ξένου πρὸς ἀνδρὸς βωμόν, οὐκ ἐλευϑέραν 
^ ^ /, ^ 3 , 5 P/4 οἰκεῖν δοχήσω γαῖαν. Aoytíov δ᾽ ὄκνῳ 245 

ἱκέτας προδοῦναι" καὶ τόδ᾽ ἀγχόνης πέλας. 
3 3 M N 3 , P 

ἀλλ ὥφελες μὲν εὐτυχέστερος μολεῖν, 

ὅμως δὲ καὶ νῦν μὴ τρέσῃς ὕπως σέ τις 
σὺν παισὶ βωμοῦ τοῦδ᾽ ἀποσπάσει βίᾳ. 

σὺ δ᾽ 4ργος ἐλϑὼν ταῦτά τ᾿ Εὐρυσϑεῖ φράσον. 250 

228- -ὅ delet Dindorf 228 ἔν τε τῇ πόλει] Erfurdt, ἔν τε πόλει 
κακόν ΠΡ 224 καχῶς LP, κακῶν | 221 μὴ] Kirchhoff, καὶ LP 
232 τῶνδε συμφοράς Elmsley (τάσδε συμφοράς corr. apogr. ΡΔ115.). 
284 ἐσεῖδον hic LP 236 συννοίας] F. Gu. Schmidt, συμφορᾶς LP 

237 λόγους] Kirchhoff, ξένους LP 238 βώμιος)] H. Stephanus, 

βωμίους LP 239 ὁμήγυριν] Nauck, πανήγυριν LP 249 τὸ δ᾽ 
P 4Δ48 συλλᾶσϑαι! 245 "4oysiov| Dobree, ἀργείοις LP | ὄκνῳ] 
Musgrave, ὀκνῶ LP 246 τόδ᾽] Elmsley, τάδ᾽ LP 241 sorv- 
χέστερος apogr. Paris., εὐτυχέστερον LP 249 ἀποσπάσει] Elmsley, 
ἀποσπάση LP 1 
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πρὸς τοῖσδέ τ᾽, εἴ τι τοισίδ᾽ ἐγκαλεῖ ξένοις. 

δίκης κυρήσειν" τούσδε δ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ. 

ΚΟ. οὐδ᾽ ἣν δίκαιον ἢ τε καὶ νικῶ λόγῳ; 
AH. καὶ πῶς δίκαιον τὸν (xérqv ἄγειν βία; 

ΚΟ. οὐκ οὖν ἐμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν, ἀλλὰ σοὶ βλάβος: 255 
AH. ἐμοί γ᾽, ἐάν σοι τούσδ᾽ ἐφέλκεσθαι ust. 
ΚΟ. σὺ δ᾽ ἐξόριξε, κἄτ᾽ ἐκεῖϑεν ἄξομεν. 
AH. σκαιὸς πέφυκας τοῦ ϑεοῦ πλείω φρονῶν. 

ΚΟ. δεῦρ᾽. ὡς ἔοικε, τοῖς κακοῖσι φευκτέον. 

AH. ἅπασι κοινὸν ῥῦμα δαιμόνων ἕδρα. 260 

KO. ταῦτ᾽ οὐ δοκήσει τοῖς Μυκηναίοις ἴσως. 
AH. οὔκουν ἐγὼ τῶν ἐνθάδ᾽ εἰμὶ κύριος: 
ΚΟ. βλάπτων γ᾽ ἐκείνους μηδέν, ἢν σὺ σωφρονῆς. 
ΖΗ. βλάπτεσϑ᾽. ἐμοῦ ys μὴ μιαίνοντος ϑεούς. 
ΚΟ. οὐ βούλομαί 6s πόλεμον ᾿Δργείοις ἔχειν. 265 

AH. κἀγὼ τοιοῦτος τῶνδε δ᾽ οὐ μεϑήσομαι. 
ΚΟ. ἄξω γε μέντοι τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ λαβών. 

AH. οὐκ &g ἐς Agyog ῥαδίως ἄπει πάλιν. 
ΚΟ. πειρώμενος δὴ τοῦτό γ᾽ αὐτίκ᾽ εἴσομαι. 
AH. κλαίων ἄρ᾽ ἅψῃ τῶνδε κοὐκ ἐς ἀμβολᾶς. 270 

XO. μὴ πρὸς ϑεῶν κήρυκα τολμήσῃς ϑενεῖν. 

AH. εἰ μή γ᾽ ὁ κῆρυξ σωφρονεῖν μαϑήσεται. 
ΧΟ. ἄπελϑε᾽ καὶ σὺ τοῦδε μὴ ϑίγῃς. ἄναξ. 

KO. στείχω" μιᾶς γὰρ χειρὸς ἀσϑενὴς μάχη. 
τϑ -1 σι ἥξω δὲ πολλὴν "4osoe ᾿Ζργείου λαβὼν 

πάγχαλκον αἰχμὴν δεῦρο. μυρίοι δέ us 

μένουσιν ἀσπιστῆρες Εὐρυσϑεύς τ᾽ ἄναξ 

αὐτὸς στρατηγῶν᾽ ᾿Δ“λκάϑου δ᾽ ἐπ᾽ ἐσχάτοις 
E 3 , , , καραδοκῶν τἀνϑενδε véguaGiv μένει. 

λαμπρὺς δ᾽ ἀκούσας σὴν ὕβριν φανήσεται 280 

251 τοῖσδέ τ᾽ εἴ] Musgrave, τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ εἴ LP | τοῖσιδ᾽ 1, Ῥ, ὃ iny 
mut. / 252 χυρήσειν] Bothe, κυρήσειε P, κυρήσεικκ L| τούσδε] fort. 
ὧδε 258 οὐδ᾽] Nauck, οὐκ 1, Ὁ] τε] Heath, v LP — 255—211 per- 
sonas lineolis notant LP 255 σοι corr. apogr. Paris., σὺ LP 
255—060 sic disponit: 259. 60. 57. 58. 55. 56 Schenkl 9256 fort. 
κἀμοί γ᾽ 9609 τῶν] Reiske, τῶν δ᾽ LP 263 βλάπτων γ᾽] Elrmsley, 
βλάπτων LP ἣν] Matthiae, ἂν LP 210 κοὐκ LL, sed o? in ras. 
scr. |] .271 ϑένειν LP 212 κήρυξ LP 219 μένειν LP, μένει l 
280 λαμπρὸς] λάβρος Herwerden 
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Gol καὶ πολίταις γῇ ve τῇδε καὶ φυτοῖς" 
μάτην γὰρ ἥβην ὧδέ γ᾽ ἂν κεκτήμεϑα 
πολλὴν ἐν "Agytt, μή 66 τιμωρούμενοι. 

4H. φϑείρου" τὸ δὸν γὰρ "4oyoc οὐ δέδοικ᾽ ἐγώ. 
n2 oC σι ἐνθένδε δ᾽ οὐκ ἔμελλες αἰσχύνας ἐμὲ 

ἄξειν βίᾳ τούσδ᾽ * οὐ γὰρ ᾿Δργείων πόλιν 
ὑπήκοον τήνδ᾽ ἀλλ᾽ ἐλευϑέραν ἔχω. 

ΧΟ. ὥρα προνοεῖν, πρὶν ὕροις πελάσαι 

στρατὸν ᾿Δργείων" 
μάλα δ᾽ ὀξὺς "ouo ὁ Μυκηναίων, 290 
ἐπὶ τοῖσι δὲ δὴ μᾶλλον ἔτ᾽ ἢ πρίν. 

πᾶσι γὰρ οὗτος κήρυξι νόμος, 
δὶς τόσα πυργοῦν τῶν γιγνομένων. 

πόσα νιν λέξειν βασιλεῦσι δοκεῖς. 

ὡς δείν᾽ ἔπαϑεν καὶ παρὰ μικρὸν 295 

ψυχὴν ἦλϑεν διακναῖσαι; 

10. οὐκ ἔστι τοῦδε παισὶ κάλλιον γέρας 

ἢ πατρὸς ἐσϑλοῦ κἀγαϑοῦ πεφυκέναι 

γάμων v' ἀπ’ ἐσϑλῶν᾽ ὃς δὲ νικηϑεὶς πόϑῳ 
κακαῖς ἐκοινώνησεν, οὐκ ἐπαινέσω. 800 

τέκνοις ὄνειδος εἵνεχ᾽ ἡδονῆς λιπεῖν. 

τὸ δυστυχὲς γὰρ ηὑγένει᾽ ἀμύνεται 
τῆς δυσγενείας μᾶλλον" ἡμεῖς γὰρ κακῶν 

ἐς τοὔσχατον πεσόντες ηὕρομεν φίλους 

καὶ ξυγγενεῖς τούσδ᾽, οἱ τοσῆσδ᾽ οἰκουμένης 305 

“Ελληνίδος γῆς τῶνδε προύστησαν μόνοι. 

δότ᾽, ὦ τέκν᾽. αὐτοῖς χεῖρα δεξιάν. δότε 

ὑμεῖς τε παισί, καὶ πέλας προσέλϑετε. 

282 ἥβην] ὕβριν P | κεχτήμεϑα)] Brunck, κεκτώμεθα LP 288 ἐν- 
Qév)  oóx P et mut. in ἐνθένδε δ᾽ οὐκ L 9286 πόλιν] Elmsley, 
πόλει LP 2498 γινομένων ΠΡ 2494 βασιλεύσει P ^ 9295sq. ἔπαϑε 
οὐ ἦλθε LP, v add. 1 297 παισὶ τοῦδε Stob. fl. 79, 8 et Orion. 
Eur. 9 p. 56, τοῦδε παισὶ cum LP Stob. 88, 7 299—301 delet 
J. Niejahr 299 γάμων] Musgrave, γαμεῖν LP 300 κακαῖς] scripsi, 
κακοῖς LP 801 οὔνεχ᾽ LP 802 ηὐγένει᾽ L, sed v in ras. duarum 

 hterarum scr. ἢ 304 sig L, εἰ P | εὕρομεν 1, Ὁ 305 ξυγγενεῖς] 
fort. ξυμμάχους | οἱ L, ἢ P 307 δότε ὦ 1,, δότ᾽ à | δ808 παισί] 
fort. τοῖσδε 
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ὦ παῖδες. ἐς μὲν πεῖραν ἤλθομεν φίλων" 
ἣν δ᾽ οὖν zo9' ὑμῖν νόστος ἐς πάτραν φανῇ 810 
καὶ δώματ᾽ οἰκήσητε καὶ τιμὰς πατρός, 
σωτῆρας αἰεὶ καὶ φίλους νομίζετε, 
καὶ μήποτ᾽ ἐς γῆν ἐχϑρὸν ἄρασϑαι δόρυ 

μεμνημένοι τῶνδ᾽. ἀλλὰ φιλτάτην πόλιν 

πασῶν σεβίξετ᾽. ἄξιοι δ᾽ ὑμῖν σέβειν 315 
οἱ γῆν τοσήνδε καὶ Πελασγικὸν λεὼν 

ἡμῶν ἀπηλλάξαντο πολεμίους ἔχειν. 

πτωχοὺς ἀλήτας εἰσορῶντες" ἀλλ᾽ ὅμως 
οὐκ ἐξέδωκαν οὐδ᾽ ἀπήλασαν χϑονός. 

ἐγὼ δὲ καὶ ζῶν καὶ ϑανών., ὅταν Odvo, 320 

πολλῷ σ᾽ ἐπαίνῳ Θησέως, ὦ τᾶν, πέλας 

ὑψηλὸν ἀρῶ καὶ λέγων τάδ᾽ εὐφρανῶ. 
ὡς εὖ v ἐδέξω καὶ τέκνοισιν ἤρκεσας 
τοῖς "HoexAs(owg, εὐκλεὴς δ᾽ ἀν᾽ ᾿Ελλάδα 
σῴζεις πατρώαν δόξαν, ἐξ ἐσθλῶν δὲ φὺς 325 

οὐδὲν κακίων τυγχάνεις γεγὼς πατρὸς 

παύρων μετ᾽ ἄλλων" ἕνα γὰρ ἐν πολλοῖς ἴσως 

εὕροις ἂν ὅστις ἐστὶ μὴ χείρων πατρός. 
ΧΟ. ἀεί mo0' ἥδε γαῖα τοῖς ἀμηχάνοις 

σὺν τῷ δικαίῳ βούλεται προσωφελεῖν. 880 

τοιγὰρ πόνους δὴ μυρίους ὑπὲρ φίλων 

ἤνεγκε, καὶ νῦν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ δρῶ πέλας. 

AH. δοί τ᾽ εὖ λέλεκται, καὶ τὰ τῶνδ᾽ αὐχῶ. γέρον, 
τοιαῦτ᾽ ἔσεσϑαι" μνημονεύσεται χάρις. 

κἀγὼ μὲν ἀστῶν σύλλογον ποιήσομαι, 335 

τάξας δ᾽, ὕπως ἂν τὸν Μυκηναίων στρατὸν 

πολλῇ δέχωμαι χειρί, πρῶτα μὲν σκοποὺς 
πέμψω πρὸς αὐτόν. μὴ λάϑῃ μὲ προσπεσών᾽" 

810 ὑμῖν apogr. Paris. ἡμῖν LP | post 311 versum excidisse putat 
Ehnsley 313 ἄρασθαι) scripsi, αἴρεσθαι LP. Ofr. 322. 504 
314 μεμνημένοι] μέμνησϑέ μοι Kirchhoff 315 σεβίξετ᾽ ] scripsi, νομίξετ᾽ 
1, ἄξιοι δ᾽ 1 Elmsley (ἄξιοί γ᾽ Aldina) ἄξιον LJ 8117 ὑπηλλάξαντο 
Pflugk 819 v. suspectus 820 ϑάνω] Brodeau, ϑάνης ΠΡ 821 τᾶν p, 
τὰν LP 822 ἀρῶ] Elmsley, αἴρω LP 828 ὡς δ᾽ P 324 sowisns] 
scripsi, εὐγενὴς ΠΡ 325 fort. πατρῶον 829 fort. αἰεί 880 τἄξας] 
Kirchhoff, τάξω LP 337 δέχομαι P, corr. p 338 αὐτόν) ὕρια 
F. Gu. Schmidt  λάϑη LL, λάβη P, fort. φϑάσῃ 
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ταχὺς γὰρ ΄άργει πᾶς ἀνὴρ βοηδρόμος" 

μάντεις δ᾽ ἀϑροίσας ϑύσομαι. σὺ δ᾽ ἐς δόμους 840 

σὺν παισὶ χώρει. Ζηνὸς ἐσχάραν λιπών. 

εἰσὶν γὰρ οἵ σου, κἂν ἐγὼ ϑυραῖος ὦ. 
μέριμναν £&ovo'. ἀλλ᾽ [ὃ᾽ ἐς δόμους, γέρον. 

IO. οὐκ ἂν λίποιμι βωμόν. εὐξόμεσϑα δὲ 
ἱκέται μένοντες ἐνθάδ᾽ εὖ πρᾶξαι πόλιν" 

ὅταν δ᾽ ἀγῶνος τοῦδ᾽ ἀπαλλαχϑῇ καλῶς, 

ἴμεν πρὸς οἴκους. ϑεοῖσι δ᾽ οὐ κακίοσι 

M m σι 

χρώμεσϑα συμμάχοισιν ᾿“ργείων, ἄναξ᾽ 
M N ^ rr " δὴ , τῶν uiv γὰρ "Ho« προστατεῖ, “]΄ὸς δάμαρ. 

ἡμῶν δ᾽ A8dva. φημὶ δ᾽ εἰς εὐπραξίαν 350 
καὶ τοῦϑ᾽ ὑπάρχειν, ϑεῶν ἀμεινόνων τυχεῖν" 

νικωμένη γὰρ Παλλὰς οὐκ ἀνέξεται. 

ΧΟ. εἰ σὺ μέγ᾽ αὐχεῖς, ἕτεροι stroph. 

σοῦ πλέον οὐ μέλονται., 

ὦ ξεῖν᾽ ᾿4ργόϑεν ἐλϑών" 35 
μεγαληγορίαισι δ᾽ ἐμὰς 
φρένας οὐ φοβήσδεις. 

μήπω ταῖς μεγάλαισιν οὕτω 

καὶ καλλιχόροις AO vag 

σι 

εἴη. σὺ δ᾽ ἄφρων ὅ τ᾽ "Agy& 800 
Σϑενέλου τύραννος" 

ὃς πόλιν ἐλϑὼν ἑτέραν antistr. 

οὐδὲν ἐλάσσον᾽ "4oyove, 
ϑεῶν ἱχτῆρας ἀλάτας 

καὶ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντομένους 365 

ξένος ὧν βιαίως 

ἕλκεις, οὐ βασιλεῦσι δείξας. 

339 βοηδρομεῖν F. Gu. Schmidt 340 δ᾽] Lenting, τ᾽ LP 
344 εὐξόμεσϑα] Cobet, ἑξόμεσϑα LP | δὲ] Kirchhoff, δὴ LP 346 ἀπαλ- 
λαχϑῆ LP, ἀπαλλαχϑῆς ἰ 347 χακπίοσιν 1 350 ᾿“ϑάνα)] Elmsley 
(ex Porsoni monitu), &9 và LP 352 v. suspectus 354 μέλλονται 
P 855 ὦ om. L P, add. Erfurdt | ἐλϑών L P, ἐπελϑών | — 356 μεγα- 
λαγορίαισι. Dindorf | δέ γ᾽ ἐμὰς 1 358 μεγάλαισιν P et mutatum in 
μεγάλαις et iterum restitutum 7, 359 ἀϑήναις LP, ἀϑάναις 1 
365 ἀντομένους] Nauck, ἀντεχομένους LP 367 βασιλεῦσι. δείξας] 
seripsi, βασιλεῦσιν εἶξας LP 

Euripides, Heraclidae. 2 
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οὐκ ἄλλο δίκαιον εἰπών. 

ποῦ ταῦτα καλῶς ἂν εἴη 

παρά γ᾽ εὖ φρονοῦσιν; 810 

εἰρήνα μὲν ἔμοιγ᾽ ἀρέσκει" 

σοὶ δ᾽, ὦ χκακόφρων ἄναξ. 
λέγω" εἰ πόλιν ἥξεις, 

οὐχ οὕτως ἃ δοκεῖς κυρήσεις. 

οὐ σοὶ μόνῳ ἔγχος οὐδ᾽ 315 
ἰτέα κατάχαλκός ἐστιν. 

ἀλλ᾽ οὐ πολέμων ἐραστὰς 
μή μοι δορὶ συνταράξεις 

τὰν εὖ χαρίτων ἔχουσαν 
πόλιν, ἀλλ᾽ ἀνάσχου. 380 

IO. ὧὦ παῖ, τί μοι σύννοιαν ὄμμασιν φέρων 

ἥκεις; νέον τι πολεμίων λέξεις πέρι; 

μέλλουσιν ἢ πάρεισιν ἢ τί πυνϑάνῃ; 

οὐ γάρ τι μὴ ψεύσῃ os κήρυκος λόγος" 

ὁ γὰρ στρατηγὺς εὐτυχὴς τὰ πρόσϑεν ὧν 385 

εἶσιν, σάφ᾽ οἶδα. καὶ μάλ᾽ οὐ σμικρὸν φρονῶν 
ἐς τὰς ᾿ϑήνας. ἀλλά τοι φρονημάτων 

ὁ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν ὑπερκχόπων. 

ΔΗΜΟΦΩ͂Ν, 

ἥκει στράτευμ᾽ ᾿Δ4ργεῖον Εὐρυσϑεύς τ᾽ ἄναξ᾽ 
ἐγώ νιν αὐτὸς εἶδον. ἄνδρα γὰρ χρεών, 890 
ὕστις στρατηγεῖν quo ἐπίστασϑαι καλῶς, 
οὐκ ἀγγέλοισι τοὺς ἐναντίους ὁρᾶν. 

πεδία μὲν οὖν γῆς ἐς τάδ᾽ οὐκ ἐφῆκέ πω 
στρατόν, λεπαίαν δ᾽ ὀφρύην καϑήμενος 
σκοπεῖ" δόκησιν δὴ τόδ᾽ ἂν λέγοιμί cor 395 

311 ἔμοιγε P — 312 σοὶ] Canter, σὺ LP | κακόφρων mut. in xcxó- 
qoov L 818 κεὶ Dindorf 379 εὖ χαρίτων] Elmsley, εὐχαρίστως LP 
381 ὄμμασι LP, v add. 1 882 λέξεις] Kirchhoff, λέγεις LP 884 τι 
L, τοι P | cs] Elmsley, ys LP | λόγος] H. Stephanus, λόγους .L.P 
385 πρόσϑεν ὧν] Tyrwhitt, πρὸς ϑεῶν LP 880 εἶσιν] Elmsley, ἐστὶν 
L, ἔστιν P 886 μαλλ᾽ P 387 τοι] scripsi, τῶν LP 888 ὑπερκόπων] 
F. Schroeder, ózsogoóvov LP 898 τάδ᾽] H. Stephanus, τόδ᾽ LP 
394 λεπαίαν] Stiblinus, λεπάραν cum scholio ὄνομα τόπου .LP, fort. 
λεπαῖον 395 σκοπεῖν P 
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ποίᾳ προσάξει στρατόπεδον τέχνῃ δορὸς 
ἔν ἀσφαλεῖ τε τῆσδ᾽ ἴδούσεται χϑονός. 
καὶ τἀμὰ μέντοι πάντ᾽ ἔραρ᾽ ἤδη καλῶς" 
πόλις v' ἐν ὅπλοις σφάγιά 9? ἡτοιμασμένα 
ἕστηκεν οἷς χρὴ ταῦτα τέμνεσϑαι ϑεῶν, 400 
ϑυηπολεῖται δ᾽ ἄστυ μάντεων ὕπο. 
τροπαῖά v' ἐχϑρῶν καὶ πόλει σωτήρια. 
χϑησμῶν δ᾽ ἀοιδοὺς πάντας εἰς fv ἁλίσας 
ἤλεγξα καὶ βέβηλα καὶ κεκρυμμένα 
λόγια παλαιά, τῇδε γῇ [σωτήρια]. 405 
καὶ τῶν μὲν ἄλλων διάφορ᾽ ἐστὶ ϑεσφάτοις 
πόλλ᾽" ἕν δὲ πᾶσι γνῶμα ταὐτὸν ἐμπρέπει" 
σφάξαι κελεύουσίν με παρϑένον κόρῃ 
“]ἤήμητρος, ἥτις ἐστὶ πατρὸς εὐγενοῦς. 
ἐγὼ δ᾽ ἔχω μέν, ὡς ὁρᾷς, προϑυμίαν 410 
τοσήνδ᾽ ἐς ὑμᾶς" παῖδα δ᾽ οὔτ᾽ ἐμὴν κτενῷ 
οὔτ᾽ ἄλλον ἀστῶν τῶν ἐμῶν ἀναγκάσω 
(xov0': ἑκὼν δὲ τίς κακῶς οὕτω φρονεῖ, 
[ὅστις τὰ φίλτατ᾽ ἐκ χερῶν δώσει τέχνα:] 
καὶ νῦν πυχνὰς ἂν συστάσεις ἀστῶν ἴδοις. 415 
τῶν uiv λεγόντων ὡς δίκαιον ἦν ξένοις 
ἱκέταις ἀρήγειν, τῶν δὲ μωρίαν ἐμοῦ 
χατηγορούντων᾽ εἰ δὲ δὴ δράσω τόδε. 
οἰκεῖος ἤδη πόλεμος ἐξαρτύεται. 
ταῦτ᾽ οὖν ὅρα σὺ καὶ συνεξεύρισχ᾽ ὕπως 420 
αὐτοί τε σωϑήσεσϑε καὶ πέδον τόδε, 
κἀγὼ πολίταις μὴ διαβληϑήσομαι. 
οὐ γὰρ τυραννίδ᾽ ὥστε βαρβάρων ἔχω" 
ἀλλ᾽, ἣν δίκαια δρῶ, δίκαια πείσομαι. 

396 τέχνῃ] scripsi, τὰ νῦν LP 398 μέντοι L, uiv P | ἄραρ᾽ LP, ἄρηρ᾽ 1 399 σφάγι P, corr. p 402 τρόπαια LP. Versum ante 401 collocat Tyrwhitt, sed fort. recte delet 401 Klinkenberg 405 σωτήρια ex 402 repetitum, fort. κεχρησμένα. Versum delet Wila- mowitz 406 ϑεσφάτοις} Kirchhoff, ϑεσφάτων ΠΡ 407 πᾶσι apud Trid. ad Soph. Ant. 174, Trach. 593, πάντων LP 408 κελεύουσι L P, v add. 1| κόρῃ] Barnes, κόρην LP 409 δήμητρος LP, δήμητρί Y 1 411 χτενῶ] Elmsley, χτανῶ ΠΡ 413 ἄκοντ᾽ LP 414 delevi 415 zvxv&c]| Bothe, πικρὰς LP | ἀστῶν ἴδοις] Hartung, ἂν εἰσίδοις TB 416 ἦν] Schaefer, ἦ LP 417 ἐμοῦ) Elmsley, ἐμὴν LP 
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XO. ἀλλ᾽ ἡ πρόϑυμον οὖσαν οὐκ ἐᾷ 9:06 425 
ξένοις ἀρήγειν τήνδε χρήζουσαν πόλιν. 

IO. ὦ τέκν᾽, ἔοιγμεν ναυτίλοισιν, οἵτινες 
χειμῶνος ἐκφυγόντες ἄγριον μένος 

ἐς χεῖρα γῇ συνῆψαν, εἶτα χερσόϑεν 
πνοαῖσιν ἠλάϑησαν ἐς πόντον πάλιν. 480 

οὕτω δὲ χὴμεῖς τῆσδ᾽ ἀπωϑούμεσϑα γῆς 

ἤδη πρὸς ἀκταῖς ὄντες ὡς σεσωμένοι. 

οἴμοι" τί δῆτ᾽ ἔτερψας ὦ τάλαινά μὲ 
ἐλπὶς τότ᾽, οὐ μέλλουσα διατελεῖν χάριν; 
συγγνωτὰ γάρ τοι καὶ τὰ τοῦδ᾽, εἰ μὴ ϑέλει 435 

χτείνειν πολιτῶν παῖδας" αἰνέσας δ᾽ ἔχω 

[καὶ τἀνϑθάδ᾽. εἰ ϑεοῖσι δὴ δοκεῖ τάδε 

πράσσειν ἔμ᾽" οὔτοι σοί γ᾽ ἀπόλλυται χάρις ]. 
ὦ παῖδες, ὑμῖν δ᾽ οὐκ ἔχω τί χρήσομαι. 
ποῖ τρεψόμεσϑα;: τίς γὰρ ἄστεπτος ϑεῶν;: 440 

ποῖον δὲ γαίας ἕρχος οὐκ ἀφίγμεϑα: 

ὀλούμεϑ'. ὦ τέκν᾽. ἐχδοϑησόμεσϑα δή. 
κἀμοῦ μὲν οὐδὲν εἴ us χρὴ ϑανεῖν μέλει. 
πλὴν εἴ τι τέρψω τοὺς ἐμοὺς ἐχϑροὺς ϑανών" 

ὑμᾶς δὲ κλαίω καὶ κατοικτείρω. τέκνα, 445 

καὶ τὴν γεραιὰν μητέρ᾽ -AÀxuNvqv πατρός. 

ὦ δυστάλαινα τοῦ μακροῦ βίου σέϑεν, 
τλήμων δὲ κἀγὼ πολλὰ μοχϑήσας μάτην. 

χρῆν χρῆν ἄρ᾽ ἡμᾶς ἀνδρὸς εἰς ἐχϑροῦ χέρας 
πεσόντας αἰσχρῶς καὶ κακῶς λιπεῖν βίον. 450 

ἀλλ᾽ oic9" ὅ μοι σύμπραξον; ovy ἅπασα γὰρ 
πέφευγεν ἐλπὶς τῶνδέ μοι σωτηρίας" 
ἔμ᾽ ἔκδος ᾿Δργείοισιν ἀντὶ τῶνδ᾽, ἄναξ, 
καὶ μήτε κινδύνευε σωϑήτω τὲ μοι 
τέκν᾽" οὐ φιλεῖν δεῖ τὴν ἐμὴν ψυχήν᾽ ἴτω. 455 

M 

495 ἀλλ᾽ ἦ] πάλαι Camper, ἦ zov Kirchhoff, fort. καὶ μὴν 
426 χρήξουσιν Herwerden, fort. τοῖσδε χρήζουσιν 421 ἔιγμεν Scaliger | 

ναυτίλλοισιν ΠΡ 480 πνοιαῖσιν LP 481 χ᾽ ἡμεῖς L, sed χ᾽ in 

LAS ECIAM 432 σεσωσμένοι LP 488 ἔτρεψας P 430 συγγνωστὰ 

ΤΡ] τοῦδε μὴ P, corr. p | ϑέλει] Elmsley, ϑέλοι ΤΡ 4581 sq. delevi 

488 ἐμὲ P 443 χἀμοὶ H. Stephanus 447 τοῦ μαλχραίωνος βίου 

Nauck 449 ἐχϑοῦ P, corr. p 450 καὶ κακῶς] fort. κἀδίκως 

452 ὅπασα] H. Stephanus, ἅπασι ΠΡ ^ 455 τέχνα L, τέκν᾽ | 
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μάλιστα δ᾽ Εὐρυσϑεύς us βούλοιτ᾽ ἂν λαβὼν 

τὸν Πράκλειον σύμμαχον καϑυβροίσαι" 

σχαιὸς γὰρ ἁνήρ. τοῖς σοφοῖς δ᾽ εὐχτὸν σοφῷ 

ἔχϑραν συνάπτειν. ὴ ἀμαϑεῖ φρονήματι" 

πολλῆς γὰρ αἰδοῦς καὶ δίκης τις ἂν τύχοι. 460 
XO. ὦ πρέσβυ. μή vvv τήνδ᾽ ἐπαιτιῶ πόλιν᾽ 

τάχ᾽ ἂν γὰρ ἡμῖν ψευδὲς ἀλλ᾽ ὅμως κακὸν 

γένοιτ᾽ ὄνειδος ὡς ξένους προυδώκαμεν. 

AH. γενναῖα μὲν τάδ᾽ εἶπας. ἀλλ᾽ ἀμήχανα. 
οὐ σοῦ χατίξων δεῦρ᾽ ἄναξ στρατηλατεῖ:" 465 
τί yàg γέροντος ἀνδρὸς Εὐρυσϑεῖ πλέον 

ϑανόντος; ἀλλὰ τούσδε βούλεται κτανεῖν. 

δεινὸν γὰρ ἐχϑροῖς βλαστάνοντες εὐγενεῖς. 

νεανίαι τε καὶ πατρὸς μεμνημένοι 

λύμης" ἃ κεῖνον πάντα προσχοπεῖν χρεών. 470 
ἀλλ᾽, εἴ τιν᾽ ἄλλην οἶσϑα καιριωτέραν 
βουλήν. ἑτοίμαξζ᾽, ὡς ἔγωγ᾽ ἀμήχανος 
χρησμῶν ἀκούσας εἰμὶ καὶ φόβου πλέως. 

MAKAPIA. 

ξένοι. ϑοάσος μοι μηδὲν ἐξόδοις ἐμαῖς 

προσϑῆτε᾽ πρῶτον γὰρ τόδ᾽ ἐξαιτήσομαι" 475 

γυναικὶ γὰρ σιγή vc καὶ τὸ σωφρονεῖν 

κάλλιστον εἴσω 0' ἥσυχον μένειν δόμων. 
τῶν σῶν δ᾽ ἀκούσασ᾽. ᾿Ιόλεως, στεναγμάτων 
ἐξῆλθον. οὐ ταχϑεῖσα πρεσβεύειν γένους. 

ἀλλ᾽ εἰμὶ γάρ πως πρόσφορος μέλει τ᾽ ἐμοὶ 480 

μάλιστ᾽ ἀδελφῶν. τῶνδε κἀμαυτῆς πέρι 
ϑέλω πυϑέσϑαι, μὴ ᾽πὶ τοῖς πάλαι κακοῖς 

προσκείμενόν τι πῆμα σὴν δάκνει φρένα. 
10. ὧὦ παῖ, μάλιστα σ᾽ οὐ νεωστὶ δὴ τέκνων 

τῶν Ἡρακλείων ἐνδίκως αἰνεῖν ἔχω. 485 

458 ἀνήρ LP 459 μὴ ᾿μαϑεῖ LP, sed ᾽μ in ras. ser. 1, μὴ 
ἀμαϑεῖ p 460 τύχοι] Elmsley, τύχη LP 461 μὴ νῦν LP τῶνδ᾽ 
Valckenaer 462 ψευδὲς} Nauck, ψεῦδος LP 470 λύμης] Elmsley, 
λύμας LP 419 βολήν P 415 πρόσϑητε LP 416 sq. delet 
R. Prinz 477 9'] Elmsley, δ᾽ LP 480 τ᾽ ἐμοὶ] scripsi, δέ μοι ΠΡ 
483 τοῦτο καὶ κατ᾽ ἐρώτησιν ὀρϑῶς ἔχει in marg. scr. ὦ 
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ἡμῖν δὲ δόξας εὖ προχωρῆσαι δρόμος 
πάλιν μεϑέστηκ᾽ αὖϑις ἐς τἀμήχανον᾽" 
χρησμῶν γὰρ ὠδούς φησι σημαίνειν ὅδε, 

οὐ ταῦρον οὐδὲ μόσχον, ἀλλὰ παρϑένον 
σφάξαι κόρῃ Zhjuxvgog ἥτις εὐγενής, 490 

εἰ χρὴ μὲν ἡμᾶς, χρὴ δὲ τήνδ᾽ εἶναι πόλιν. 

ταῦτ᾽ οὖν ἀμηχανοῦμεν" οὔτε γὰρ τέκνα 

σφάξειν ὅδ᾽ αὑτοῦ φησιν οὔτ᾽ ἀστοῦ τινός. 

[κἀμοὶ λέγει μὲν οὐ σαφῶς, λέγει δέ πως, 
εἰ μή τι τούτων ἐξαμηχανήσομεν. 195 

ἡμᾶς uiv ἄλλην γαῖαν εὑρίσκειν τινά, 
αὐτὸς δὲ σῶσαι τήνδε βούλεται χϑόνα.] 

MA. ἐν τῷδε κἀχόμεσϑα σωϑῆναι λόγῳ: 

10. ἐν τῷδε, τἄλλα γ᾽ εὐτυχῶς πεπραγότες. 

MA. μή νυν τρέσῃς ἔτ᾽ éy9góv ᾿Ζ“ργεῖον δόρυ" 500 
ἐγὼ γὰρ αὐτὴ πρὶν κελευσϑῆναι, γέρον. 
ϑνήσκειν ἑτοίμη καὶ παρίστασϑαι δφαγῆ. 

,ὕ 7 , ? M 3 » τί φήσομεν γάρ. εἰ πόλις μὲν ἀξιοῖ 

κίνδυνον ἡμῶν εἵνεκ᾽ ἄρασϑαι μέγαν. 

αὐτοὶ δὲ προστιϑέντες ἄλλοισιν πόνους, 

παρόν ὄφὲ σῶσαι, φευξόμεσθϑα μὴ ϑανεῖν; 

οὐ δῆτ᾽. ἐπεί τοι καὶ γέλωτος ἄξια, 
, M n / , στένειν μὲν ἱκέτας δαιμόνων καϑημένους. 

πατρὸς δ᾽ ἐκείνου φύντας οὗ πεφύκαμεν 

κακοὺς ὁρᾶσθαι" ποῦ τάδ᾽ ἐν χρηστοῖς πρέπει; δὅδ10 
, 5 - ? E M , , 

κάλλιον, οἶμαι. τῆσδ΄. ἃ μὴ τύχοι TOTÉ, 

πόλεως ἁλούσης χεῖρας εἰς ἐχϑρῶν πεσεῖν 

κἄπειτ᾽ ἄτιμα πατρὸς οὖσαν εὐγενοῦς 

Qt c Qt 

486 δρόμος] Jacobs, δόμος LP 490 κόρῃ zfüumroos| Pierson, 
κελεύειν μητρὸς LP 491 χρὴ .. χρὴ] Hermann, χρῆν .. χρῆν L.P 
493 σφάξειν] Elmsley, σφάξειν .L P | ἀστοῦ] scripsi, ἄλλου LP. Cfr. 412 
494—7 delevit Nauck 494 κἀμοὶ λέγει P, κἀμοὶ δὲ λέγει 1, 49 um- 

χανὴν (μηχάνημ᾽ Hartung) εὑρήσομεν Matthiae 496 εὑρίσκειν} fort. 
ἀλλάσσειν 498 κἀχόμεσϑα)] Elmsley, κεὐχόμεσϑα LP 499 y' L, 
DEEP 500 μὴ νῦν L | τρέσεις P | "oysiov Elmsley 504 stvsx" 
ἄρασϑαι] scripsi, οὔνεχ᾽ αἱρεῖσθαι LP, otvsx! αἴρεσθαι Elmsley 
505 ἄλλοισι L, ἄλλοισιν LP 506 σφε σῶσαι) Nauck, σεσῶσθαι .L.P 
511 ἃ] ὃ Lenting 512 ἐχρῶν P 513 χἄπειτ᾽ ἄτιμα) Kirchhoff, 

» δὲ ; : ' 
χἄπειτα τινὰ 1,, κἄπειτα τινὰ mut. in κἄπειτα δεινὰ P 
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παϑοῦσαν "Au qv μηδὲν ἧσσον εἰσιδεῖν. 
ἀλλ᾽ ἐκπεσοῦσα τῆσδ᾽ ἀλητεύσω χϑονός. 515 
κοὐκ αἰσχυνοῦμαι δῆτ᾽, ἐὰν δή τις λέγῃ" 
τί δεῦρ᾽ ἀφίκεσϑ' ἱκεσίοισι σὺν κλάδοις 

αὐτοὶ φιλοψυχοῦντες; ἔξιτε χϑονός" 

κακοὺς γὰρ ἡμεῖς οὐ προσωφελήσομεν. 

ἀλλ᾽ οὐδὲ μέντοι, τῶνδε μὲν τεϑνηκότων. 520 

αὐτὴ δὲ σωϑεῖσ᾽, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν ἔχω" 
πολλοὶ γὰρ ἤδη τῇδε προύδοσαν φίλους. 

τίς γὰρ κόρην ἔρημον ἢ δάμαρτ᾽ ἔχειν 
ἢ παιδοποιεῖν ἐξ ἐμοῦ βουλήσεται: 

Qt r2 σι οὐκοῦν ϑανεῖν ἄμεινον ἢ τούτων τυχεῖν 

ἀναξίαν. ἄλλῃ δὲ καὶ πρέπει τινὶ 
μᾶλλον τάδ᾽. ἥτις μὴ ᾽πίσημος ὡς ἐγώ. 

ἡγεῖσϑ᾽ ὕπου δεῖ σῶμα κατϑανεῖν τόδε 
x«i στεμματοῦτε καὶ κατάρχεσϑ᾽, εἰ δοκεῖ" 

νικᾶτε δ᾽ ἐχϑρούς" ἥδε γὰρ ψυχὴ πάρα ὅ80 
"n M , 2 EJ , ἑχοῦσα κοὐκ ἄκουσα᾽ κἀξαγγέλλομαι 
ϑνήσκειν ἀδελρῶν τῶνδε κἀμαυτῆς ὕπερ. 

er , M i t) 5 Ἁ 

εὐρημα γὰρ τοι μὴ φιλοψυχοῦσ ἐγὼ 

κάλλιστον qUQux , εὐκλεῶς λιπεῖν βίον. 

ΧΟ. φεῦ φεῦ, τί λέξω παρϑένου μέγαν λόγον 535 

κλύων. ἀδελφῶν ἣ πάρος ϑέλει ϑανεῖν; 

τούτων τίς ἂν λέξειε γενναίους λόγους 

μᾶλλον, τίς ἂν δράσειεν GvOgóozov ἔτι; 

IO. ὧὦ τέκνον, οὐκ ἔστ᾽ ἄλλοϑεν τὸ σὺν κάρα. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἐκείνου σπέρμα τῆς ϑείας φρενὸς ὅ40 
πέφυκας Ἡράκλειον" οὐδ᾽ αἰσχύνομαι 
τοῖς σοῖς λόγοισι, τῇ τύχῃ δ᾽ ἀλγύνομαι. 
, 2E. ’ EE 2 / / ἀλλ᾽ ἢ γένοιτ᾽ ἂν ἐνδικωτέρως φράσω" 

πάσας ἀδελφὰς τῆσδε δεῦρο χρὴ καλεῖν. 

5015—9 delet Czwalina, magis suspecti 520—4 515 ἀλητεύσω) 
H. Stephanus, ἀλητεύω LL, ἁλητεύω P, ἀλιτεύω p 518 ἔξιτ᾽ ἐκ Her- 
werden 526 fort. κατ᾽ ἀξίαμν 5928 δεῖ] fort. χρὴ | 529 κατάρχεσϑε 
ξίφει Mekler — 531 χκἀπαγγέλλομαν Madvig — 533 τοῖς μὴ φιλοψυχοῦσί 
ys Madvig 584 εὔρηκ LP 541 Ἡράκλειον] Hartung, ἡρακλῆος 
1}, Ἡράλλειος Elmsley | αἰσχύνομαι] fort. ἐπάχϑομαι 543 ἐνδικώ- 
τερον Elmsley 544 fort. ἀδελφὰς δεῦρο χρὴ καλεῖν σέϑεν 
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, ) 

x«&9' ἡ λαχοῦσα ϑνῃσκέτω γένους ὕπερ" 545 
σὲ δ᾽ ov δίκαιον κατϑανεῖν ἄνευ πάλου. 

MA. οὐκ àv ϑάνοιμι τῇ τύχῃ λαχοῦσ᾽ ἐγώ" 
χάρις γὰρ οὐ πρόσεστι" μὴ λέξῃς, γέρον. 

ἀλλ᾽, εἰ μὲν ἐνδέχεσϑε καὶ βούλεσϑέ μοι 

χρῆσϑαι προϑύμῳ,. τὴν ἐμὴν ψυχὴν ἐγὼ 550 

δίδωμ᾽ ἑκοῦσα τοῖσδ᾽, ἀναγκασθεῖσα δ᾽ οὔ. 
IO. φεῦ" 

ὅδ᾽ αὖ λόγος σοι τοῦ πρὶν εὐγενέστερος᾽ 
κἀκεῖνος ἦν ἄριστος, ἀλλ᾽ ὑπερφέρεις 
τόλμῃ τὲ τόλμαν καὶ λόγῳ χρηστῷ λόγον. 

οὐ μὴν κελεύω γ᾽ οὐδ’ ἀπεννέπω, τέλνον. 
ϑνησκευν δ᾽" ἀδελφοὺς δ᾽ ὠφελεῖς ϑανοῦσα σούς. 

MA. σοφῶς φυλάσσῃ" μὴ τρέσῃς μιάσματος 

τοὐμοῦ μετασχεῖν, ἀλλ᾽ ἐλευϑέρως ϑάνω. 
ἕπου δέ, πρέσβυ" σῇ γὰρ ἐνθανεῖν χερὶ 560 

ϑέλω" πέπλοις δὲ σῶμ᾽ ἐμὸν κρύψον παρών᾽ 
ἐπεὶ σφαγῆς γε πρὸς τὸ δεινὸν εἶμ᾽ ἐγώ, 
εἴπερ πέφυκα πατρὺς οὗπερ εὔχομαι. 

10. οὐκ ἂν δυναίμην σῷ παρεστάναι μόρῳ. 

MA. σὺ δ᾽ ἀλλὰ τοῦδε χρῇζε, μή μ᾽’ ἐν ἀρσένων, 565 
ἀλλ᾽ ἐν γυναικῶν χερσὶν ἐκπνεῦσαι βίον. 

[911 σι [21] 

AH. ἔσται τάδ᾽. ὦ τάλαινα παρϑένων᾽ ἐπεὶ 

κἀμοὶ τόδ᾽ αἰσχρόν. μή σε κοσμεῖσϑαν καλῶς, 
πολλῶν ἕκατι. τῆς τὲ σῆς εὐψυχίας 

καὶ τοῦ δικαίου" τλημονεστάτην δὲ σὲ 

πασῶν γυναικῶν εἶδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ. 
σι -᾿ ς 

ἀλλ᾽ εἴ τι βούλει τούσδε τὸν γέροντά τε. 

χώρει προσειποῦσ᾽ ὕστατον πρόσφϑεγμα [μου]. 
MA. ὦ χαῖρε. πρέσβυ. χαῖρε καὶ δίδασκέ μοι 

549 βούλοισϑε LP, βούλεσθε | δδ0 προϑύμῳ] Barnes, προϑύμως 
LP 01 τῆσδ᾽ P ὅδ4 sq. ὑπερφέρει τόλμης τε τόλμα καὶ λόγου 
χρηστοῦ λόγος Elmsley 551 ϑνήσκειν σ᾽. ἀδελφοὺς δ᾽) Reiske (σ᾽) 
et Barnes (δ᾽), ϑνήσκειν γ᾽ ἀδελφοὺς LP 558. 564. 565 lineolis 
erasis personas praescripsit / 558 φυλάσσῃ) scripsi, κελεύεις 7. Ὁ 
559 ἐλευϑερῶ σ᾽ ἐγώ A. Palmer δὅ02 856. versus suspecti ὅθά có lp, 
σὴν» P, c* Ἢ 567 4H.| Heath, IO. LP 568 κοσμεῖσθαι LP, 
κοσμῆσαι 1 570 δέ cs IL 518 ὕστατος P, ὕστατον p | πρόσφϑεγμα δή 
Ehnnsley, προσφϑεγμάτων Hermann, ὑστάτοις προσφϑέγμασιν Blomfield 
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τοιούσδε τούσδε παῖδας. ἐς τὸ πᾶν σοφοὺς 515 

ὥσπερ OU, μηδὲν uGAAov: ἀρκέσουσι yp. 

πειρῶ δὲ σῶσαι καὶ ϑανεῖν πρόϑυμος v: 
σοὶ παῖδές ἐσμεν, σαῖν χεροῖν τεϑροάμμεϑα. 

ὁρᾷς δὲ κἀμὲ τὴν ἐμὴν ὥραν γάμου 
διδοῦσαν ἀντὶ τῶνδε κατϑανουμένην. ὅ80 

ὑμεῖς δ᾽. ἀδελφῶν ἡ παροῦσ᾽ ὁμιλία. 
εὐδαιμονοῖτε. καὶ γένοιϑ᾽ ὑμῖν ὅσων 

ἡμὴ πάροιϑε καρδία σφαγήσεται. 

καὶ τὸν γέροντα τήν τ᾽ ἔσω γραῖαν δόμων 
τιμᾶτε πατρὸς μητέρ᾽ ᾿Δλκμήνην ἐμοῦ 585 

ξένους τὲ τούσδε. κἂν ἀπαλλαγὴ πόνων 

καὶ νόστος ὑμῖν εὑρεϑῇ ποτ᾽ ἐκ ϑεῶν. 
ὠέμνησϑε τὴν σώτειραν ὡς ϑάψαι χρεών. 

κάλλιστά τοι δίκαιον" οὐ γὰρ ἐνδεὴς 

ὑμῖν παρέστην. ἀλλὰ προύϑανον γένους. ὅ90 

τάδ᾽ ἀντὶ παίδων ἐστί μοι κειμήλια 

καὶ παρϑενείας. εἴ τι δὴ κάτω χϑονός" 

εἴη γε μέντοι μηδέν. εἰ γὰρ ἕξομεν 

κἀκεῖ μερίμνας oí ϑανούμενοι βροτῶν. 

οὐκ οἶδ᾽ ὅποι τις τρέψεται" τὸ γὰρ ϑανεῖν 595 

κακῶν μέγιστον φάρμακον νομίζεται. 

10. ἀλλ᾽, ὦ μέγιστον ἐχπρέπουσ᾽ εὐψυχία 
πασῶν γυναικῶν. ἴσϑι. τιμιωτάτη 

καὶ tóc ὑφ᾽ ἡμῶν καὶ ϑανοῦσ᾽ ἔσῃ πολύ" 
καὶ χαῖρε᾽ δυσφημεῖν γὰρ ἅξομαι ϑεάν. 600 

ἦ σὸν κατῆρκται σῶμα. Ζήμητρος κόρην. 

ὦ παῖδες. οἰχόμεσϑα᾽ λύεται μέλη 
λύπῃ" λάβεσϑε κείς ἕδραν μ᾽ ἐρείδατε 

ὅτ6--80 delet Klinkenberg (certe ὅτ7---80. suspecti) 516 ἀρ- 
xícovoi] H. Stephanus, ἀρέσκουσι ΤΡ 571 καὶ] Kirchhoff, μὴ LP 
578 fort. παῖδές sicw .. τεϑραμμένοι 59110 P, v D. |: ópte] 
ὁμήγυρις Nauck 582 εὐδαιμονεῖτε P — 583 πάροιϑεν | 585 τιμᾶτε] 
Aem. Portus, τιμῶτε LP 588 σώτηραν P, etiam L s ex ἢ correxisse 
videtur 592 χάτω Stob. fl. 120, 6, κατα LP 592 παρϑενείας] 
in marg. inferiore adnotavit διὰ τὸ μέτρον [1 594 οἱ κακούμενοι 
Kayser 596 κακὸν P 597 ἐχπρέπουσ᾽ LP, éuxoémovo p | εὐψυχίᾳ] 
Sealiger, εὐψυχίας IL P, εὐψυχία p 601 κόρῃ Elmsley 002 λύεται] 
Milton, δύεται L.P 
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αὐτοῦ πέπλοισι τοῖσδε κρύψαντες. τέκνα. 

ὡς οὔτε τούτοις ἥδομαι πεπραγμένοις. 605 

χρησμοῦ τε μὴ κρανϑέντος οὐ βιώσιμον᾽ 

μείζων γὰρ ἄτη, συμφορὰ δὲ καὶ τάδε. 

ΧΟ. οὔτινά φημι ϑεῶν ἄτερ ὄλβιον, οὐ βαρύποτμον stroph. 

ἄνδρα γενέσϑαι. 

οὐδὲ τὸν αὐτὸν ἀεὶ βεβάναι δόμον 610 
εὐτυχίχ᾽ παρὰ δ᾽ ἄλλαν ἄλλα 
μοῖρα διώκει" 

τὸν μὲν ἀφ᾽ ὑψηλῶν βραχὺν ᾧκισε, 
τὸν δ᾽ ἀτίταν εὐδαίμονα τεύχει. 

μόρσιμα δ᾽ οὔτι φυγεῖν Ou, 615 

οὐ σοφία τις ἀπώσεται" 

ἀλλὰ μάταν ὃ πρόϑυμος ἀεὶ πόνον ἕξει. 

ἀλλὰ σὺ μὴ προπεσὼν τὰ ϑεῶν φέρε μηδ᾽ ὑπερ- 

ἄλγει antistr. 
φροντίδα Ama: 620 

εὐδόκιμον γὰρ ἔχει ϑανάτου μέρος 
ἃ μελέα πρό τ᾽ ἀδελφῶν καὶ γᾶς, 
οὐδ᾽ ἀκλεής νιν 

δόξα πρὸς ἀνθρώπων ὑποδέξεται" 

& δ᾽ ἀρετὰ βαίνει διὰ μόχϑων. 625 
ἄξια μὲν πατρός, ἄξια δ᾽ 

εὐγενίας τάδε γίγνεται" 

εἰ ὃὲ σέβεις ϑανάτους ἀγαϑῶν, μετέχω σοι. 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

ὦ τέκνα. χαίρετ᾽" ᾿Ιόλεως δὲ ποῦ γέρων 630 
μήτηρ τε πατρὸς τῆσδ᾽ ἔδρας ἀποστατεῖ; 

10. πάρεσμεν. οἵα δή γ᾽ ἐμοῦ παρουσία. 

ΘΕ. τί χρῆμα κεῖσαι καὶ κατηφὲς ὄμμ᾽ ἔχεις: 

611 ἄλλαν] Seidler, ἄλλον LP, ἄλλον γ᾽ l 018 ὦκισεν |, ἔκτισε 
Cobet 614 &virev] Lobeck, ἀλήταν LP, ἁλίταν | 617 ἕξει γ᾽ 1 
019 προπεσὼν] Kirchhoff, προσπεσὼν LP, superscr. πιτνῶν l, προπίτνων 
Elmsley | φέρε] Elmsley, ὕπερ LP 622 πρό τ᾽] Barnes, πρὸς L, 
πρός τ᾽ P | ἀδελφῶν L, sed ἀδὲ in ras. quinque vel sex literarum 
Sera 627 εὐγενείας LP, εὐγενίας 0 | γίνεται LP 628 σέβεις σύ 
γε 1 631 τε] Musgrave, δὲ LP. Versum delet Klinkenberg 
632 ἐμοῦ] fort. ἐμὴ 
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IO. φροντίς τις $49" οἰκεῖος. ἢ συνειχόμην. 

OE. ἐἔπαιρέ νυν σεαυτόν, ὕρϑωσον κάρα. 635 

IO. γέροντές ἐσμεν κοὐδαμῶς ἐρρώμεϑα. 

ΘΕ. ἥκω ys μέντοι χάρμα σοι φέρων μέγα. 

10. τίς δ᾽ εἶ σύ; ποῦ σοι συντυχὼν ἀμνημονῶ; 
ΘΕ. Ὕλλου πενέστης᾽ οὔ μὲ γιγνώσκεις ὁρῶν; 
IO. ὧὦ φίλταϑ᾽, ἧκεν ἄρα νῷν σωτὴρ βλάβης: 640 
ΘΕ.  u&Awre καὶ πρός y εὐτυχεῖς τὰ νῦν τάδε. 
IO. ὧὦ μῆτερ ἐσϑλοῦ παιδός. ᾿Δλκμήνην λέγω. 

ἔξελϑ᾽, ἄκουσον τοῦδε φιλτάτους λόγους. 

πάλαι γὰρ ὠδίνουσα τῶν ἀφιγμένων 

ψυχὴν ἐτήκου νόστος εἰ γενήσεται. 645 

AAKMHNH. 

Tí χρῆμ᾽ ἀυτῆς πᾶν τόδ᾽ ἐπλήσϑη στέγος; 
᾿Ιόλαε, μῶν τίς σ᾽ αὖ βιάζεται παρὼν 
κῆρυξ ἀπ᾽ άργους; ἀσϑενὴς uiv ἥ γ᾽ ἐμὴ 
ῥώμη. τοσόνδε δ᾽ εἰδέναι σὲ yos, ξένε, 
οὐκ ἔστ᾽ ἄγειν σὲ τούσδ᾽ ἐμοῦ ζώσης ποτέ. 650 
y τἄρ᾽ ἐκείνου μὴ νομιξζοίμην ἐγὼ 
μήτηρ ἔτ᾽" εἰ δὲ τῶνδε προσϑίξῃ χερί. 
δυοῖν γερόντοιν οὐ καλῶς ἀγωνιῇ. 

IO. ϑάρσει, γεραιά, μὴ τρέσῃς" οὐκ ᾿4ργόϑεν 

χῆρυξ ἀφῖχται πολεμίους λόγους ἔχων. 65 

AAA. τί yàg βοὴν ἔστησας ἄγγελον φόβου; 

IO. σὺ πρόσϑε ναοῦ τοῦδ᾽ ὕπως (ne πέλας. 

A4. οὐκ ἧσμεν ἡμεῖς ταῦτα᾽ τίς γάρ ἐσϑ’ 006; 

IO. ἥκοντα παῖδα παιδὸς ἀγγέλλει δέϑεν. 

AA. ὦ χαῖρε καὶ σὺ τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 660 

ἀτὰρ Tí χώρα τῇδε προσβαλὼν πόδα 

ex 

634 519^] Barnes, ἦλθεν LP | συνειχόμην)] Elmsley, συνεσχόμην 
LP 635 ἔπαιρε νῦν LP 639 γινώσκεις LP 0640 ἧκεν] Wolfg. 
Bauer, ἧκες LP, ἥκεις apogr. Paris.| νῷν σωτὴρ] Porson, σωτὴρ νῷν 
LP 643 τοῦδε] Elmsley, τούσδε LP 646 delet R. Prinz 648 κήρυξ 
LP 649 τοσόνδ᾽ LP, τοσόνδε δ᾽ l| cs χρή] Dobree, σ᾽ ἐχρῆν LP 
652 προσϑίξῃ} Elmsley, προσϑίξεις ΠΡ — 655 χήρυξ LP |£yov λόγους 
Nauck 0656 A44. pro lineola ser. | 651—95, 714—8, 733—40 personas 
lineolis notant LP, posita lineola etiam 678 et 696, omissa 665, ubi p 
addidit, et 685 — 657sq. suspecti | σὺ] Brodeau, σὲ LP | ἤσμεν] Hermann, 
ἴσμεν LP — Ante 660 v. incipiens a verbis ὦ χαῖρε, πρέσβυ excidisse videtur 
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ποῦ νῦν ἄπεστι; τίς viv εἶργε συμφορὰ 
σὺν σοὶ φανέντα δεῦρ᾽ ἐμὴν τέρψαι φρένα: 

OE. στρατὸν χαϑίζει τάσσεταί 9' Ov ἦλϑ᾽ ἔχων. 
A4. τοῦδ᾽ οὐκέϑ᾽ ἡμῖν τοῦ λόγου μέτεστι δή. 665 
IO. μέτεστιν: ἡμῶν δ᾽ ἔργον ἱστορεῖν τάδε. 

ΘΕ. τί δῆτα βούλει τῶν πεπραγμένων μαϑεῖν:; 

10. πόσον τι πλῆϑος συμμάχων πάρεστ᾽ ἔχων; 

OE. πολλούς" ἀριϑιὸν δ᾽ ἄλλον οὐκ ἔχω φράσαι. 

IO. ἴσασιν, οἶμαι. ταῦτ᾽ ᾿4“ϑηναίων πρόμοι. 610 

OE. ἴσασι" καὶ δὴ λαιὸν ἕστηκεν κέρας. 

IO. ἤδη γὰρ ὡς ἐς ἔργον ὥπλισται στρατός; 

ΘΕ. καὶ δὴ παρῆκται σφάγια τάξεων ἕκάς. 

IO. πόσον τι δ᾽ ἔστ᾽ ἄπωϑεν ᾿᾽4ργεῖον δόρυ; 

[or] -1 Qt OE. ὥστ᾽ ἐξορᾶσϑαι τὸν στρατηγὸν ἐμφανῶς. 
10. τί δρῶντα; μῶν τάσσοντα πολεμίων στίχας; 

OE. ἠἠκάξομεν ταῦτ᾽" οὐ γὰρ ἐξηκούομεν. 
ἀλλ᾽ εἶμ᾽" ἐρήμους δεσπότας τοὐμὸν μέρος 
οὐκ ἂν θέλοιμι πολεμίοισι συμβαλεῖν. 

IO. κἄγωγε σὺν σοί" ταὐτὰ γάρ φροντίζομεν. 680 

φίλοις παρόντες, ὡς ἔοιγμεν, ὠφελεῖν. 

ΘΕ. ἥκιστα πρὸς σοῦ μῶρον ἦν εἰπεῖν ἔποο. 
10. καὶ μὴ μετασχεῖν γ᾽ ἀλκίμου μάχης φίλοις. 683 

OE. οὐκ ἔστιν, ὦ τᾶν, ἥ zov ἦν δώμη σέϑεν. 688 

IO. ἀλλ᾽ οὖν μαχοῦμαί γ᾽ ἀριϑμὸν οὐκ ἐλάσσοσι. 
ΘΕ. σμικρὸν τὸ σὸν σήκωμα προστιϑεῖς φίλοις. 090 

IO. τί δ᾽ οὐ ϑένοιμι κἂν ἐγὼ δι’ ἀσπίδος; 685 
OE. ϑένοις ἄν, ἀλλὰ πρόσϑεν αὐτὸς ἂν πέσοις. 

IO. οὐδεὶς ἔμ᾽ ἐχϑρῶν προσβλέπων ἀνέξεται. 687 
OE. οὐκ ἔστ᾽ ἐν ὄψει τραῦμα μὴ δοώσης χερός. 684 

662 οὔπω πάρεστι Kirchhoff 0608 φανέντα] fort. μολόντα 004 στρατὸς 
LP, στρατὸν lp 666 μέτεστί γ᾽ Camper 670 ἴσασι P, corr. p 
612 ἐς hic LP, ἐπ’ Nauck 618 τὰ σφάγια 1| τάξων IL P, τάξεων p | 
$xcg| πέλας olim Dindorf, πάρος Hartung 611 iÉmwovousv|] fort. 
ἐξικνούμεϑα 680 ταὐτὰ] Aem. Portus, ταῦτα LP 6081 ὡς ἔοιγμεν] 
σὺν ϑεοῖσιν Vitelli 684—90 perverso ordine habent LP, nam 684 
post 687 et ante 691 suum locum habet ac non ante 685 (versuum 684 
et 688 sedem permutavit Musgrave) 685 ϑένοιμι] Pierson, σϑένοιμι 
LP 686 ϑένοις] Pierson, σϑένοις LP 688 fort. ἔστ᾽ ἔτ᾽ | vàv LP 
689 μαχοῦμαί γ᾽ LP, μαχοῦμ᾽ l, μαχοῦνταί y Madvig 0690 προστιϑεῖς 
1,, προστιϑεὶς P, προστίϑης 1 
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IO. μή τοί μ᾽ ἔρυκε δρᾶν παρεσκευασμένον. 091 
ΘΕ. δρᾶν μὲν σύ γ᾽ οὐχ οἷός τε, βούλεσϑαι δ᾽ ἴσως. 
IO. ὥς μ᾽ οὐ μενοῦντα τἄλλα σοι λέγειν πάρα. 

OE. πῶς οὖν ὁπλίτης τευχέων ἄτερ φανῇ: 

IO. ἔστ᾽ ἐν δόμοισιν ἔνδον αἰχμάλωϑ᾽ ὕπλα 695 

τοῖσδ᾽. οἷσι χρησόμησϑα κἀποδώσομεν 

ζῶντες" ϑανόντας δ᾽ οὐκ ἀπαιτήσει ϑεύς. 

ἀλλ᾽ εἴσιϑ'᾽ εἴσω κἀπὸ πασσάλων ἑλὼν 
» 5 , , [j , , ἔνεγχ᾽ ὁπλίτην κόσμον ὡς τάχιστά μοι. 

αἰσχρὸν γὰρ οἰκούρημα γίγνεται τόδε. 1700 
' N , ' N , , 

τοὺς μὲν μάχεσϑαι, τοὺς δὲ δειλία μένειν. 

ΧΟ. λῆμα μὲν οὔπω στόρνυσι χρόνος 
τὸ σόν, ἀλλ᾽ ἡβᾷ., σῶμα δὲ φροῦδον. 

τί πονεῖς ἄλλως ἃ σὲ μὲν βλάψει. 

σμικρὰ δ᾽ ὀνήσει πόλιν ἡμετέραν; Τοῦ 

χρῆν γνωσιμαχεῖν τήνδ᾽ ἡλικίαν, 
τὰ δ᾽ ἀμήχαν᾽ ἐᾶν" οὐκ ἔστιν ὕπως 
ἥβην κτήσῃ πάλιν αὖϑις. 

AA. τί χρῆμα μέλλεις σῶν φρενῶν οὐκ ἔνδον ὧν 
λιπεῖν μ᾽ ἔρημον σὺν τέκνοις ἐμοῖς: 110 

IO. ἀνδρῶν yàg ἀλκή᾽ col δὲ χρὴ τούτων μέλειν. 

414. τί δ᾽; ἣν ϑάνῃς σύ, πῶς ἐγὼ σωϑήσομαι; 
10. παιδὸς μελήσει παισὶ τοῖς λελειμμένοις. 

AA. ἣν δ᾽ οὖν, ὃ μὴ γένοιτο, χρήσωνται τύχῃ; 
IO. οἵδ᾽ οὐ προδώσουσίν σε, μὴ τρέσῃς. ξένοι. 
“44. τοσόνδε γάρ τοι ϑάρσος, οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω. 
IO. καὶ Ζηνὶ τῶν σῶν, οἶδ᾽ ἐγώ. μέλει πόνων. 
41. φεῦ" 

Ζεὺς ἐξ ἐμοῦ μὲν οὐκ ἀκούσεται κακῶς" 

-1 μι Qx 

δἰ δ᾽ ἐστὶν ὅσιος αὐτὸς οἶδεν εἰς ἐμέ. 

693 ὥς μ᾽ οὐ] Kirchhoff, ὡς μὴ LP μενοῦντα LP, μενοῦντος | 
694 ὁπλίτης) Elmsley, ὁπλίταις LP 696 τοῖσδ᾽ οὖσι LP, τοῖσδ᾽ 
οἷσι 1 100 γίνεται LP 1704 μὲν L (compendio scr), μὴ P 
106 χρῆν] Elmsley, χρὴ LP | τήνδ᾽ Bothe, τὴν LP, σὴν Porson 
110 τέχνοισι τοῖς ἐμοῖς ed. Aldina, τέκνοις ἐμοῖς, γέρον; Hartung 
111 χρὴ] apogr. Paris, χρῆν ΠΡ Τ18 μελήση LP, μελήσει à | παισὶ] 
Canter, πᾶσι LP 
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ὕπλων uiv ἤδη τήνδ᾽ ὁρᾷς παντευχίαν. -1 τῷ φ 

φϑάνοις δ᾽ ἂν οὐκ ἂν τοῖσδε σὸν κρύπτων δέμας" 

ὡς ἐγγὺς ἁγών,. καὶ μάλιστ᾽ "Agno στυγεῖ 

μέλλοντας" εἰ δέ τευχέων φοβῇ βάρος. 

νῦν μὲν πορεύου γυμνός. ἐν δὲ τάξεσιν 
κόσμῳ πυκάζου τῷδ᾽" ἐγὼ δ᾽ οἴσω τέως. 725 

IO. καλῶς ἔλεξας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πρόχειρ᾽ ἔχων 
τεύχη κόμιζε. χειρὶ δ᾽ ἔνϑες ὀξύην. 
λαιόν v' ἔπαιρε πῆχυν, εὐθύνων πόδα. 

ΘΕ. ἢ παιδαγωγεῖν γὰρ τὸν ὁπλίτην χρεών; 
IO. ὄρνιϑος εἵνεκ᾽ ἀσφαλῶς πορευτέον. 180 
ΘΕ.  si9' ἦσϑα δυνατὸς δρᾶν ὅσον πρόϑυμος εἶ. 
IO. ἐἔπειγε᾽ λειφϑεὶς δεινὰ πείσομαι μάχης. 

ΘΕ. σύ τοι βραδύνεις, οὐκ ἐγώ, δοκῶν τι δρᾶν. 

IO. οὔκουν ὁρᾷς μου κῶλον ὡς ἐπείγεται; 

OE. ὁρῶ δοκοῦντα μᾶλλον ἢ σπεύδοντά 6s. 135 

IO. οὐ ταῦτα λέξεις, ἡνίκ᾽ ἂν λεύσσῃς uw ἐκεῖ 

ΘΕ. τί δρῶντα; βουλοίμην δ᾽ ἂν εὐτυχοῦντά γε. 

IO. δι’ ἀσπίδος ϑείνοντα πολεμίων τινά. 
ΘΕ. εἰ δή ποϑ' ἥξομέν γε" τοῦτο γὰρ φόβος. 

IO. φεῦ: 

εἶθ᾽. ὦ βραχίων. οἷον ἡβήσαντά δε 740 
μεμνήμεϑ᾽ ἡμεῖς, ἡνίκα ξὺν ἩΗρακλεῖ 

Σπάρτην ἐπόρϑεις, σύμμαχος γένοιό μοι 
- 53 μ᾿ 3 , 

τοιοῦτος᾽ οἷος ἂν τροπὴν ὐρυσϑέως 

ϑείμην᾽ ἐπεί τοι καὶ κακὸς μένειν δόρυ. 

ἔστιν δ᾽ ἐν ὄλβῳ, καὶ τόδ᾽ οὐκ ὀρϑῶς ἔχον. 145 
εὐψυχίας δόκησις" οἰόμεσϑα γὰρ 

τὸν εὐτυχοῦντα πάντ᾽ ἐπίστασϑαι καλῶς. 

120 ὕπλω P 121 σὸν κρύπτων) Dobree, συγκρύπτων Lp | συγ- 
xoizvov P 722 ἀγών LP 794 uiv L, δὲ P 121 fort. ὀξύαν 
728 λαόν ut vid. P, corr. p 730 οὔνεκ᾽ LP 133 wovw l | δοκῶν] 
Tyrwhitt, óoxo LP 135 δοκοῦντα] πονοῦντα Nauck, fort. £yxo- 
νοῦντα 136 οὐ] Reiske, σὺ LP | λεύσσεις P ΠΩ) uc a asp 
138 ϑείνοντα] Elmsley, 9évovre LP 140 ὁ βραχίων p (o ras. in ὁ 
correcto) 141 cov LP 143 οἷος] Barnes, οἷος LP 144 ϑείμην] 
Cobet, ϑείην LP 745 ἔχων LP, ἔχον l, ἐνόν F. Gu. Schmidt 
141 ἐπίστασϑαι χρεών Stob. fl. 92, 5 
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XO. γᾶ xoi παννύχιος δελάνα stroph. 

x«i λαμπρόταται ϑεοῦ 
φαεσίμβροτοι αὐγαί, τῦ0 

ἀγγελίαν μοι ἐνέγκατ᾽, 

ἰαχήσατε δ᾽ οὐρανῷ 
καὶ παρὰ ϑρόνον ἀρχέἕταν 

γλαυκᾶς ἐν ᾿Αϑάνας" 

μέλλω τᾶς πατριώτιδος γᾶς. 

μέλλω περὶ δαιμόνων, 
ἱκέτας ὑποδεχϑείς. 

-1 σι [o1] 

κίνδυνον πολιῷ τεμεῖν σιδάρῳ. 

δεινὸν μὲν πόλιν ὡς Μυκήνας antistr. 

εὐδαίμονα καὶ δορὸς 160 
πολυαίνετον ἀλκᾷ 
μῆνιν ἐμᾷ χϑονὶ κεύϑειν᾽" 

κακὸν δ᾽, ὦ πόποι. εἰ ξένους 
ἱκτῆρας παραδώσομεν 
κελεύμασιν "Aoyovs. 765 

Ζεύς μοι σύμμαχος. οὐ φοβοῦμαι. 

Ζεύς μοι χάριν ἐνδίκως 

ἔχει" οὔποτε ϑνατῶν 
er 2 2 - - ἥσσους εἴτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται. 

ἀλλ᾽, ὦ πότνια, σὸν γὰρ οὖδας stroph. ττὸ 
γᾶς σὸν καὶ πόλις. ἃς σὺ μάτηρ 
δέσποινά τε καὶ φύλαξ, 
πόρευσον ἄλλα τὸν οὐ δικαίως 

150 φαεσίβροτοι LP, φαεσιμβρότου Musgrave 751 ἐνέγκαιτ᾽ 
Hermann, évéyxow! Dindorf 754 γλαυχᾶς .. 'A)dveg] Schaefer, 

γλαυκᾷ.. .«᾿ϑάνᾳ LP|£v| Matthiae, τ᾽ ἐν LP . 55sq. u£Ao .. μέλω 
LP, 1 add. l, μέλλει... μέλλει Hermann 756 περὶ δαιμόνων scripsi, 
καὶ περὶ δόμων LP, περὶ τῶν δόμων ἰ 101 πολυαίνετον) Canter, 
πολυαινέτου LP 102 ἐμᾷ] Canter (ἐμῇ H. Stephanus), ἐμὲ LP 
163 πόποι] scripsi, πόλις LP 164 ἵχτορας Musgrave 165 κε- 
λεύμασιν Ἄργους} Reiske, καὶ λεύσιμον ἄργος LP 109 ἥσσους εἴτ᾽ 
ἐμοῦ φανοῦνται LP, ἤσσονές zov ἂν οὔτ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται |, εἴ super 
oov scr. p, ἥσσους δαίμονες ἔν γ᾽ ἐμοὶ φανοῦνται Herwerden, fort. 
ἥσσους αἱ παλάμαι ϑεοῦ φανοῦνται 771 fort. γᾶς, σὴ | 0 LP 
713 ἄλλᾳ] Canter, ἀλλὰ LP 
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vGÓ' ἐπάγοντα δορυσσοῦν 
στρατὸν ᾿4ργόϑεν᾽ οὐ γὰρ ἐμᾷ γ᾽ ἀρετᾷ 115 
δίκαιός εἰμ᾽ ἐκπεσεῖν μελάϑρων. 

ἐπεί σοι πολύϑυτος αἰεὶ antistr. 
S ΄ 5 δὰ , 

τιμὰ κραίνεται, οὐδὲ λάϑει 

μηνῶν φϑινὰς ἅμέξρα, 
n 2575. M - ,΄ " νέων v ἀοιδαὶ χορῶν τὲ μολπαί. (80 

E) , 3 Ὁ 5) ἀνεμόεντι ὃ £m ὄχϑῳ 

ὀλολύγματα παννυχίοις ὑπὸ παρ- 

ϑένων ἰαχεῖ ποδῶν κρότοισι. 

ATTEAOX. 

δέσποινα. μύϑους σοί τε καλλίστους φέρω 

-€» Oc σι κλύειν λέγειν τε τῷδε συντομωτάτους. 

νικῶμεν ἐχϑροὺς καὶ τροπαῖ᾽ ἵδρύεται 

παντευχίαν ἔχοντα πολεμίων σέϑεν. 

AA. | à φίλταϑ', ἥδε σ᾽ ἡμέρα διήνυσεν 
ἠλευϑερῶσϑαι τοῖσδε τοῖς ἀγγέλμασιν. 

μιᾶς δέ u' οὔπω συμφορᾶς ἐλευϑεροῖς" 190 

φόβος γὰρ εἴ μοι ζῶσιν οὺς ἐγὼ ϑέλω. 

ADT. ζῶσιν μέγιστόν γ᾽ εὐκλεεῖς κατὰ στρατόν. 

AA. ὃ μὲν γέρων οὖν ἔστιν ᾿Ιόλεως ἔτι; 
ADI. μάλιστα. πράξας ἐκ ϑεῶν κάλλιστα δή. 

AA. τί δ᾽ ἔστι; μῶν τι κεδνὸν ἠγωνίζετο: 19 Q 

114 τῷδ᾽ |] Hervag. alt, τάδ᾽ LP | óogvoco?v] Kirchhoff, δορύσσοντα 
LP, δορύσοντα 1 {τ ἐπεί] Bergk, ἐπὶ LP, ἀλλ᾽ ἐπὶ l | πολύϑυστος 
Dindorf, fort. πολύλιστος | ἀεὶ LP, αἰεὶ d 718 λάϑει LL (sie scr. ut 
facile λεύϑει legas), λεύϑει P, λάϑδϑη» — 180 νέων] Barnes, ναῶν L P, 
«o in so mutavit 1 | χορῶν] fort. xoo&v 181 δ᾽ ἐπ᾽ LP, δέ γ᾽ ix 1 
183 fort. ἐάχει | κρότοισιν 1 784—883 4ΓΓ.] Rassow, GEP. LP 
184 sq. καλλίστους φέρω | κλύειν λέγειν τε τῷδε συντομωτάτους] scripsi, 
συντομωτάτους | κλύειν ἐμοί τε τῷδε καλλίστους φέρω LP, καλλίστους 
φέρω | κλύειν ἐμοί τε τῶδε συντομωτάτους Kirchhoff (κλύειν ἐμοί τὲ 
συντομωτάτους λέγειν Hartung, λέγειν τε τῷδε etiam Jacobs coniecit) 
786 τρόπαι᾽ LP 188 Óujvvosv] Reiske, διήλασεν LP 189 ἐλευ- 
Δερῶσαι mut. in ἠἡλευϑερῶσϑαι L, ἐλευϑερῶσαι P 191 ϑέλω] φιλῶ 
F. Gu. Schmidt 1792 ξῶσι LP, ζῶσιν lp 198. 195—5. 799 lineolae 
praefixae in LP 793 οὖν ἐστιν ᾿Ιόλεως ἔτι] Elmsley (οὖν etiam 
Jacobs), οὐκ ἐστιν ἰόλεως 00s LP 194 πράξας] scripsi, πράξας δ᾽ 
LP, πράξας γ᾽ Elmsley | κάλλιστα] corr. apogr. Paris. μάλιστα ΤΡ 
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νέος μεϑέστηκ᾽ ἐκ γέροντος αὖϑις αὖ. 
ϑαυμάστ᾽ ἔλεξας" ἀλλά σ᾽ εὐτυχῆ φίλων 

μάχης ἀγῶνα πρῶτον ἀγγεῖλαι ϑέλω. 

εἷς μου λόγος cou. πάντα σημανεῖ τάδε. 

ἐπεὶ γὰρ ἀλλήλοισιν ὁπλίτην στρατὸν 

κατὰ στόμ᾽ ἐχτείνοντες ἀντεταάξαμεν,. 

ἐχβὰς τεϑρίππων Ὕλλος ἁρμάτων πόδα 

ἔστη μέσοισιν ἐν μεταιχμίοις δορός. 
5 7 E PE ie 7 

κἄπειτ᾽ ἔλεξεν᾽ ὦ στρατήγ ὃς 4ργόϑεν 

ἥκεις, τί τήνδε γαῖαν οὐκ εἰάσαμεν : 

καὶ τὰς Μυκήνας οὐδὲν ἐργάσῃ κακὸν 

ἀνδρὺς στερήσας" ἀλλ᾽ ἐμοὶ μόνος μόνῳ 
, , ^ * P/4 ' μάχην συνάψας, ἢ κτανὼν ἄγου λαβὼν 

τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἢ ϑανὼν ἐμοὶ 
τιμὰς πατρῴους καὶ δόμους ἔχειν ἄφες. 

στρατὸς δ᾽ ἐπηνεσ᾽, ἔς τ᾽ ἀπαλλαγὰς πόνων 
καλῶς λελέχϑαι μῦϑον ἔς τ᾿ εὐψυχίαν. 

ὃ δ᾽ οὔτε τοὺς κλύοντας αἰδεσϑεὶς λόγον 

οὔτ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ δειλίαν στρατηγὸς ὧν 

ἐλϑεῖν ἐτόλμησ᾽ ἐγγὺς ἀλκίμου δορός, 

ἀλλ᾽ ἦν κάκιστος εἶτα τοιοῦτος γεγὼς 

τοὺς “Ηρακλείους ἦλϑε δουλώσων γόνους. 

Ὕλλος μὲν οὖν ἀπῴχετ᾽ ἐς τάξιν πάλιν" 
μάντει: δ᾽, ἐπειδὴ μονομάχου δι᾿ ἀσπίδος 

διαλλαγὰς ἔγνωσαν οὐ τελουμένας. 

ἔσφαζον. οὐκ ἔμελλον. ἀλλ᾽ ἀφίεσαν 
λαιμῶν βροτείων εὐθὺς οὔριον φόνον. 

ot δ᾽ ἅρματ᾽ εἰσέβαινον. ot δ᾽ ὑπ’ ἀσπίδων 

800 

805 

810 

815 

πλευραῖς ἔχρυπτον πλεύρ᾽ ̂  AO9qvaíov δ᾽ ἄναξ 

στρατῷ παρήγγειλ᾽ οἷα χρὴ τὸν εὐγενῆ; 
ὦ ξυμπολῖται, τῇ τε βοσχούσῃ χϑονὶ 
καὶ τῇ τεκούσῃ νῦν τιν᾽ ἀρκχέσαι χρεών. 

199 εἷς μου] fort. σαφὴς | σημανεῖ] Elmsley, σημαίνει LP 801 fort. 
ἐκτείναντες | ἀντεταξάμεν P, quod in ἀντεταξάμην mut. P vel p 
805 τί] Heath, ἐπὶ L, ἐπεὶ P | εἰάσαμεν] Elmsley, εἴα σὰ uiv LP 
808 μάχην] Reiske, μάχη LP 
813 λόγον) scripsi, λόγω LP, λόγων ed. Hervag. alt. 
TP 

810 ἄφες] πάρες Nauck, fort. μέϑες 
814 αὐτοῦ 

824 πλευροῖς Elmsley, πτυχαῖς Herwerden, κύκλοις Wilamowitz 

825 παρήγγειλ᾽ P, παρήγγελλ᾽  L 
Euripides, Heraclidae. eo 
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ὃ δ᾽ αὖ τό τ᾽ "Aoyoc μὴ καταισχῦναι ϑέλειν 
καὶ τὰς Μυκήνας συμμάχους ἐλίσσετο. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐσήμην᾽ ὄρϑιον Τυρσηνικῇ 880 
σάλπιγγι καὶ συνῆψαν ἀλλήλοις μάχην. 

πόσον τιν᾽ αὐχεῖς πάταγον ἀσπίδων βρέμειν. 

πόσον τινὰ στεναγμὸν εὐχωλήν 9' ὁμοῦ; 

τὰ πρῶτα μέν νυν πίτυλος ᾿Δργείου δορὸς 
ἐρρήξαϑ᾽ ἡμᾶς" εἶτ᾽ ἐχώρησαν πάλιν. 835 
τὸ δεύτερον δὲ ποὺς ἐπαλλαχϑεὶς ποδί, 

ἀνὴρ δ᾽ ἐπ᾽ ἀνδρὶ στὰς ἐκαρτέρει μάχῃ" 
πολλοὶ δ᾽ ἔπιπτον. ἦν δὲ δύο κελεύματα᾽" 
ὦ τὰς ᾿άϑήνας. ὦ τὸν ᾿“ργείων γύην 
σπείροντες, οὐκ ἀρήξετ᾽ αἰσχύνην πόλει; 840 

μόλις δὲ πάντα δρῶντες οὐκ ἄτερ πόνων 

ἐτρεψάμεσϑ᾽ ᾿Δργεῖον ἐς φυγὴν δόρυ. 

κἀνταῦϑ᾽ ὁ πρέσβυς Ὕλλον ἐξορμώμενον 

ἰδών. ὀρέξας ἱκέτευσε δεξιὰν 

᾿Ιόλαος ἀμβῆσαί νιν ἵππειον δίφρον. 845 

λαβὼν δὲ χερσὶν ἡνίας Εὐρυσϑέος 

πώλοις ἐπεῖχε. τἀπὸ τοῦδ᾽ ἤδη κλύων 
λέγοιμ᾽ ἂν ἄλλων. δεῦρο δ᾽ αὐτὸς εἰσιδών. 

Παλληνίδος γὰρ σεμνὸν ἐχπερῶν πάγον 

δίας ᾿ἀϑάνας, Cou ἰδὼν Εὐρυσϑέως, 850 

ἠράσαϑ᾽ "Hy Ζηνί 9', ἡμέραν μίαν 

νέος γενέσϑαι κἀποτίσασϑαι δίκην 

ἐχϑρούς. κλύειν δὴ ϑαύματος πέρα τόδε. 

δισσὼ γὰρ ἀστέρ᾽ ἱππικοῖς ἐπὶ ζυγοῖς 

σταϑέντ᾽ ἔκρυψαν ἅρμα λυγαίῳ νέφει" 855 

σὸν δὴ λέγουσι παῖδα γ᾽ οἵ σοφώτεροι 

828 ὃ δ᾽ αὖ τό τ᾽ "4oyocg] ed. Commeliniana prima, ὅδ᾽ αὐτὸ τ᾽ 
ἄργος LP | ϑέλειν] Reiske, ϑέλων LP 833 εὐχωλήν] Musgrave, 
οἰμωγήν LP 834 uiv vóv LP 836 ἀπαλλαχϑεὶς P 881 ἔχαρ- 
τέρουν Hartung μάχην Nauck 838 δύο κελεύ(σ)ματα] L. Dindorf, 
τοῦ κελεύσματος LP 839 ᾿“ργεῖον Fix 849 ἐτρεψάμεϑ᾽ LP 
845 ἀμβῆσαι] scripsi, ἐμβῆσαι LP ^ 847 τοῦδε δὴ Nauck 848 λέγοιμ᾽ 
ἂν] Valekenaer, λέγον uiv L, λέγει uiv P | ἄλλων) Elmsley, ἄλλος 
LP. 801 OU Ὁ τὲ ΤΡ 853 πέρα τόδε] Naber, πάρεστί σοι LP 
854 ἐπὶ] Reiske, ὑπὸ LP 856 σὸν δὴ λέγουσι τέκνον Heimsoeth, σὸν 
παῖδα δὴ λέγουσιν Cobet 
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Ἥβην 9?: ὃ δ᾽ ὕρφνης ἐκ δυσαιϑρίου νέων 
2! £ e M , 

βραχιόνων ἔδειξεν ἡβητὴν τύπον. 

αἵρεῖ δ᾽ ὃ κλεινὸς ᾿Ιόλεως Εὐρυσϑέως 
, e ' , , dA 

τέτρωρον (ouc πρὺς πέτραις Σκχειρωνίσι. 800 

δεσμοῖς τε δήσας χεῖρας ἀκροϑένιον 

κάλλιστον ἥκει τὸν στρατηλάτην ἄγων 

τὸν ὄλβιον πάροιϑε᾽ τῇ δὲ νῦν τύχῃ 
βοοτοῖς ἅπασι λαμπρὰ κηρύσσει μαϑεῖν, 

τὸν εὐτυχεῖν δοχοῦντα μὴ ζηλοῦν, πρὶν ἂν 865 

ϑανόντ᾽ ἴδῃ τις" ὡς ἐφήμεροι τύχαι. 

ΧΟ. ὦ Ζεῦ τροπαῖε. νῦν ἐμοὶ δεινοῦ φόβου 
2 , , S ? - 
ἐλεύϑερον πάρεστιν ἥμαρ εἰσιδεῖν. 

A4. à Ζεῦ, χρόνῳ μὲν τἄμ᾽ ἐπεσκέψω κακά, 
χάριν δ᾽ ὅμως σοι τῶν πεπραγμένων ἔχω" 810 

καὶ παῖδα τὸν ἐμὸν πρόσϑεν οὐ δοκοῦσ᾽ ἐγὼ 
ϑεοῖς ὁμιλεῖν νῦν ἐπίσταμαι σαφῶς. 

ὦ τέχνα. νῦν δὴ νῦν ἐλεύϑεροι πόνων. 
2 , M M M , , 

ἐλεύϑεροι δὲ τοῦ κακῶς ὀλουμένου 

Εὐρυσϑέως ἔσεσϑε καὶ πόλιν πατρὺς 8 -1 σι 

ὔὄψεσϑε. κλήρους δ᾽ ἐμβατεύσετε χϑονὸς 

καὶ ϑεοῖς πατρῴοις ϑύσεϑ'. ὧν ἀπειργμένοι 
ξένοι πλανήτην εἴχετ᾽ ἄϑ'λ ον ξ ἥἤτην εἴχετ᾽ ἄϑλιον βίον. 
3 ^ , , , , ἀτὰρ τί κεύϑων Ιόλεως σοφόν ποτε 
Εὐρυσϑέως ἐφείσαϑ' ὥστε μὴ κτανεῖν; 880 

λέξον" παρ᾽ ἡμῖν μὲν γὰρ οὐ σοφὸν τόδε. 
ἐχϑροὺς λαβόντα μὴ ἀποτίσασϑαι δίκην. 

ADI. τὸ σὸν προτιμῶν. ὥς νιν ὀφϑαλμοῖς ἴδοις 

χρατοῦντα καὶ σῇ δεσποτούμενον χερί. 

oo oo σι οὐ μὴν ἑκόντα γ᾽ αὐτόν. ἀλλὰ πρὸς βίαν 
2 O Ὁ 1) d M ' , 2 1 
ἔζευξ᾽ ἀνάγκῃ" καὶ yàg οὐκ ἐβούλετο 

ζῶν ἐς σὸν ἐλϑεῖν ὄμμα καὶ δοῦναι δίκην. 

8ῦ17 ἐκ δυσαιϑρίου] Musgrave, ἐχδὺς αἰϑρίου LP 858 ἥβη τὸν 
mut. in ἡβητὴν L, ἤβη τὴν P 859 αἴρει LP, yo. αἱρεῖ in marg. L, 
αἰρεῖ p | κλενὸς P ᾿Ιόλεως] Victorius, πόλεως LP 860 σχειρωνίσιν l, 

fort. Zioovíct 863 πάροιϑεν P 865 μὴ ζηλοῦτε πρὶν Stob. fl. 
105, 26 867 φόβον mut. in φόβου L, φόβου P S77 ϑύσετε L, 
Qvocsv [|P 884 χρατοῦντα] κρατοῦσα Reiske (κρατοῦσα τῇ σῇ Paley), 
ἁλόντα Heimsoeth, fort. ναύοντα. Cfr. Hes. ναύειν- ἱκετεύειν 
886 fort. ἔζευξα δεσμοῖς 
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ἀλλ᾽, ὦ γεραιά, χαῖρε καὶ μέμνησό μοι 
.0 πρῶτον εἶπας, ἡνίκ᾽ ἠρχόμην λόγου, 
ἐλευϑερώσειν μ᾽ ἐν δὲ τοῖς τοιοῖσδε χρὴ 890 
ἀψευδὲς εἶναι τοῖσι γενναίοις στόμα. 

ΧΟ. ἐμοὶ χορὸς μὲν ἡδύς. εἰ λίγεια stroph. 
λωτοῦ χάρις ἐνὶ δαί, 

ἡδεῖα δ᾽ εὔχαρις ᾿ἀφροδίτα" 
τερπνὸν δέ τι xal φίλων ἄρ᾽ 895 
εὐτυχίαν ἰδέσϑαι 

τῶν πάρος οὐ δοχούντων. 

πολλὰ γὰρ τίκτει 

Μοῖρα τελεσσιδώτειρ᾽ 

αἰών τὲ χρόνου παῖς. ; 900 

ἔχεις ὁδόν τιν᾽, ὦ πόλις. δίκαιον" antistr. 
3 ; -— 2 2 , 

οὐ χρή ποτὲ τοῦτ᾽ ἀφελεσϑαι. 

τιμᾶν ϑεούς: ὁ δὲ μή σε φάσκων 

ἐγγὺς μανιῶν ἐλαύνει. 

δεικνυμένων ἐλέγχων 905 
M 3 DN , 

τῶνδ᾽ " ἐπίσημα γάρ voL 

ϑεὸς παραγγέλλει, 

τῶν ἀδίκων παραιρῶν 

φρονήματ᾽ ἐς αἰεί. 

ἔστιν ἐν οὐρανῷ βεβακὼς stroph. 910 

ὁ σὸς γόνος, ὦ yeu: 
φεύγω λόγον ὡς τὸν “Ἥιδα 

888 μοι] Reiske, μου ΠΡ 890 ἐλευϑερώσειν] Porson, ἐλευϑέρωσον 
iP. 892 ἡδὺ καὶ λίγεια M. Haupt 893 λοτοῦ LP, λωτοῦ ἰ ἐνὶ , 
δαιτί Canter, ἐπὶ δαιτί Elmsley, ἐστ᾽ ἐπὶ δαιτί Rauchenstein, fort. ἐν 
ϑαλίαισιν 894 ἡδεῖα] Madvig, εἴη ΠΡ 89 ἄρ᾽ LP 899 τελεσ- 
σιδώτειρ᾽ | Aldina, τελεσιδώτειρ᾽ 1, (sic scr. ut facile τελευσιδώτειρ᾽ 
legas), τελευσιδώτειρ᾽ ut vid. P 901 fort. δικαίαν 902. τοῦτ᾽] 
Rauchenstein, τοῦδ᾽ LP, circulo perducto videtur 1 potius ro? delere 
quam τόδ᾽ corrigere voluisse (τόδ᾽ apogr. Paris.) 903 δὲ om. LP, 
add. / 904 μανιᾶν Elmsley, fort. μανίας. Cfr. 924, Herc. 402 
906 ἐπισήματα LP, ἐπίσημα 0 909 φρονήματ᾽ ἐς] scripsi, φρονήματος 
LP. ἀεί EPeist 911 ὁ σὸς] scripsi, ϑεὸς LP, v super ϑεὸς 
scriptum i. e. τεὸς in apogr. Paris. 912 φεύγω] Elmsley, φεύγει 
LP |àióc LP 
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δόμον κατέβα πυρὸὺς 
δεινᾷ φλογὶ σῶμα δαισϑείς" 
Ἥβας τ᾽ ἐρατὸν χροΐζει 915 
λέχος χρυσέαν κατ᾽ αὐλάν. 
ὦ Ὑμέναιε. δισσοὺς 
παῖδας Ζ]ιὸς ἠξίωσας. 

συμφέρεται τὰ πολλὰ πολλοῖς" antistr. 

καὶ γὰρ πατρὶ τῶνδ᾽ ᾿ϑάναν 920 

λέγουσ᾽ ἐπίκουρον εἶναι. 
καὶ τούσδε ϑεᾶς πόλις 

καὶ λαὺς ἔσωσε κείνας. 

ἔσχεν δ᾽ ὕβριν ἀνδρός, ᾧ 9v- 
uog ἦν πρὸ δίκας βίαιος. 925 
μήποτ᾽ ἐμοὶ φρόνημα 

ψυχά v' ἀκόρεστος εἴη. 

ΘΕΡΑΠΩΝ, 

δέσποιν᾽, ὁρᾷς μέν, ἀλλ᾽ ὅμως εἰρήσεται. 
Εὐρυσϑέα σοι τόνδ᾽ ἄγοντες ἥκομεν. 
ἄελπτον ὄψιν τῷδέ v' οὐχ ἧσσον τύχην" 980 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχει χεῖρας ἵξεσϑαι σέϑεν, 

ὅτ᾽ ἐκ Μυκηνῶν πολυπόνων σὺν ἀσπίσιν 

ἔστειχε μεῖζον τῆς δίκης φρονῶν. πόλιν 

πέρσων ᾿4ϑάνας. ἀλλὰ τὴν ἐναντίαν 

δαίμων ἔϑηκε καὶ μετέστησεν τύχην. 98ὅ 
Ὕλλος μὲν oov ὅ v' ἐσϑλὸς ᾿Ιόλεως βρέτας 
ΖΙιὸς τροπαίου καλλίνικον ἵστασαν" 

ἐμοὶ δὲ πρὸς σὲ τόνδ᾽ ἐπιστέλλουσ᾽ ἄγειν. 

913 fort. πυρᾶς 914 δεινὰ P 91 ἐρατὸν apogr. Paris, ἐραστὸν 
LP | χροΐξει .L (sic scr. ut facile χροΐους legas), χροΐους P 918 παῖδα 
P 919 τὰ] fort. zs 928 ἔσωσ᾽ ἐκείνας apogr. Paris. 924 ἔσχεν δ᾽ 
UBowv]eHeath, ἔσχε δ᾽ ὕβρεις LP 925 βίαιος) Musgrave, βιαίως 
LP 928 ΘΕΡῚ Rassow, 4ΓΓ. Lp (om. P) | δέσποινα LL, δέσποιν" 
(P 930 τῷδε] Canter, τῶνδε 7,  ] τύχην] H. Stephanus, τυχεῖν LP 
931 ποτ᾽] τότ᾽ Lenting 932 πολυπόνῳ σὺν ἀσπίδι Hermann, fort. 
δοριπόνῳ σὺν ἀσπίδι. Cfr. Iph. A. 771 933 usifov] Cobet, μείζω 
LP | δίκης P, sed àv in ras. scr. p πόλιν) Jacobs, πολύ LP 
934 πέσων P, πέρσων p | '49cv«c] Nauck, ἀϑήνας LP 935 μεϑέστη- 
σεν P 937 ἵστασαν] Elmsley, ἔστασαν LP: 
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τέρψαι ϑέλοντες σὴν φρέν᾽ " ἐκ γὰρ εὐτυχοῦς 

ἥδιστον ἐχϑρὸν ἄνδρα δυστυχοῦνϑ᾽ ὁρᾶν. 940 
44. ὦ μῖσος, ἥκεις; εἷλέ σ᾽ ἡ Δίκη χρόνῳ; 

πρῶτον μὲν οὖν μοι δεῦρ᾽ ἐπίστρεψον κάρα 
καὶ τλῆϑι τοὺς σοὺς προσβλέπειν ἐναντίον 

ἐχϑρούς" κρατῇ γὰρ νῦν ys κοὐ χρατεῖς ἔτι. 

ἐκεῖνος εἶ σύ" βούλομαι γὰρ εἰδέναι" 945 

ὃς πολλὰ μὲν τὸν ÓvO' ὅπου ᾽στὶ νῦν ἐμὸν 
παῖδ᾽ ἠξίωσας, ὦ πανοῦργ᾽. ἐφυβροίσαι; 
τί γὰρ σὺ xsivov οὐχ ἕτλης καϑυβρίσαι; 

ὃς χαὶ παρ᾽ "Aiqv ζῶντά νιν κατήγαγες, 

ὕδρας λέοντάς τ᾽ ἐξαπολλύναι λέγων 950 

ἔπεμπες. ἄλλα δ᾽ oi ἐμηχανῶ κακὰ 

σιγῶ" μακρὸς γὰρ μῦϑος ἂν γένοιτό μοι. 

κοὺκ ἤρκεσεν σοι ταῦτα τολμῆσαι μόνον. 

ἀλλ᾽ ἐξ ἁπάσης κἀμὲ καὶ τέκν᾽ Ελλάδος 

t Qt Qt ἥλαυνες ἱκέτας δαιμόνων καϑημένους,. 

τοὺς μὲν γέροντας. τοὺς δὲ νηπίους ἔτι. 

ἀλλ᾽ ηὗρες ἄνδρας καὶ πόλισμ᾽ ἐλεύϑερον, 
οἵ σ᾽ οὐκ ἔδεισαν. δεῖ σε κατθανεῖν κακῶς, 
καὶ κερδανεῖς ἅπαντα" χρῆν γὰρ οὐχ ἅπαξ 

ϑνήσκειν σὲ πολλὰ πήματ᾽ ἐξειργασμένον. 960 
ΘΕΡ οὐκ ἔστ᾽ ἀνυστὸν τόνδε σοι καταχτανεῖν. 

«1... ἄλλως ἄρ᾽ αὐτὸν αἰχμάλωτον εἵλομεν. 902 

OEP. τότ᾽ ἠδικήϑη πρῶτον οὐ ϑανὼν ὅδε. 970 
A4. οὔκουν ἔτ᾽ ἐστὶν ἐν καλῷ δοῦναι δίκην. 971 

[εἴργει δὲ δὴ τίς τόνδε μὴ ϑανεῖν νόμος :] 963 
OEP. τοῖς τῆσδε χώρας προστάταισιν οὐ δοκεῖ. 

4. τί δὴ τόδ᾽; ἐχϑροὺς τοισίδ᾽ οὐ καλὸν χτανεῖν; 90 
OEP. οὐχ ὅντιν᾽ ἄν γε ζῶνϑ' ἕλωσιν ἐν μάχῃ. 

943 προβλέπειν P | ἐναντίον] Elmsley, ἐναντίους ΤΡ 947 fort. 

κακοῦργ᾽ 948 delet Nauck 949 "4)ómv] Aldina, ἄδη ΤΡ 
950 χῦδρας Dobree 950—2 suspecti 957 εὗρες LP 959 κερ- 
δανεῖς ys πολλὰ hauchensteim, fort. κερδανεῖς ys ταῦτα vel potius χερ- 
δανεῖς ys πάντα | χρῆν] Reiske, χρὴ DLP 961. 64. 66. 68 chori, 962. 
65. 67 nuntii nota, 969—772 lineolae praefixae, 963 nota omissa in 
LP, pro nuntio Alemenam substituit Barnes, pro choro nuntium Tyr- 
whitt. Cfr. 928 962 fort. εἴλετε 963 delevi versibus 970. 971 
huc translatis 
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A4. καὶ ταῦτα δόξανϑ᾽ Ὕλλος ἐξηνέσχετο; 

GEP. χρῆν γ᾽ αὐτόν, οἶμαι, τῇδ᾽ ἀπιστῆσαι χϑονί. 
AA. χρὴ τόνδε μὴ ζῆν μηδ᾽ ὁρᾶν φάος τόδε. 969 

OEP. οὐκ ἔστι τοῦτον ὕστις ἂν κατακτάνοι. 912 

AA. ἔγωγε" καίτοι φημὶ κἄμ’ εἶναί τινα. 
OEP. πολλὴν ἄρ᾽ ἕξεις μέμψιν, εἰ δράσεις τόδε. 

A4. φιλῶ πόλιν τήνδ᾽ " οὐδὲν ἀντιλεκτέον. 915 
τοῦτον δ᾽, ἐπείπεο χεῖρας ἦλθεν εἰς ἐμάς, 

οὐκ ἔστι ϑνητῶν ὕστις ἐξαιρήσεται. 

πρὺς ταῦτα τὴν ϑρασεῖαν ὅστις ἂν ϑέλῃ 

καὶ τὴν φρονοῦσαν μεῖζον ἢ γυναῖκα χρὴ 

λέξει" τὸ δ᾽ ἔργον τοῦτ᾽ ἐμοὶ πεπράξεται. 980 

ΧΟ. δεινόν τι καὶ Gvyyvoróv, à γύναι, σ᾽ ἔχει 

νεῖκος πρὸς ἄνδρα τόνδε. γιγνώσκω καλῶς. 

ET. γύναι, σάφ᾽ ἴσϑι μή ue ϑωπεύσοντά Ge, 

μηδ᾽ ἄλλο μηδὲν τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι 

λέξονϑ᾽ ὅϑεν χρὴ δειλίαν ὀφλεῖν τινα. 985 
ἐγὼ δὲ νεῖκος οὐχ ἑκὼν τόδ᾽ ἠράμην᾽ 
ἤδη γε σοὶ μὲν αὐτανέψιος γεγώς. 
τῷ σῷ δὲ παιδὶ συγγενὴς ᾿Ηρακλέει. 

ἀλλ᾽ εἴτ᾽ ἔχρῃζον εἴτε μή" ϑεὸς γὰρ ἦν" 
Ἥρα μὲ κάμνειν τήνδ᾽ ἔϑηκε τὴν νόσον. 990 
ἐπεὶ δ᾽ ἐχείνῳ δυσμένειαν ἠράμην 
κἄγνων ἀγῶνα τόνδ᾽ ἀγωνιούμενος. 

πολλῶν σοφιστὴς πημάτων ἐγιγνόμην 

καὶ πόλλ᾽ ἔτικτον νυχτὶ συνθακῶν ἀεὶ 

ὕπως διώσας καὶ κατακτείνας ἐμοὺς 99ὅ 

ἐχϑροὺς τὸ λοιπὸν μὴ συνοικοίην φόβῳ. 

εἰδὼς μὲν οὐκ ἀριϑμὸν ἀλλ᾽ ἐτητύμως 
ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν παῖδα" χαὶ γὰρ ἐχϑρὸς ὧν 

967 δόξαντα L, δόξαντ᾽ |P 968 γ᾽] Kirchhoff, δ᾽ LP, χρῆν 
αὐτόν Bothe 969 χρὴ] scripsi, χρῆν LP | ξεῖν P, corr. p | qoc 
τόδε] Barnes, φάος & LP 913 καίτοι φημὶ κἄμ᾽ εἶναι] Tyrwhitt, 
καὶ τί φημὶ κἂν μεῖναι LP 974 πολλὴν ὑφέξεις Nauck 981 συγ- 
γνωστόν Lp, συγνωστόν P 982 νεῖκος] fort. ἔχϑος | γινώσχω LP 
983 ϑωπεύσοντα lp, ϑωπεύσαντα ut vid. LIP — 985 λέξοντα LL, λέξοντ᾽ 1, 
λέγοντ᾽ Ῥ | ὄφλειν LP 988 Ἡρακλέει)] Ehnsley, ἡρακλέι LP 
990 Ἥρα] ἥτις Hartman 992 καὶ ἔγνων LL, κἄγνων LP 993 ἐγι- 
vóunv LP 
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ἀκούσεταί ys χρηστὰ χρηστὸς Qv ἀνήρ. 

κείνου δ᾽ ἀπαλλαχϑέντος οὐκ ἐχρῆν μ’ ἄρα 1000 

μισούμενον πρὸς τῶνδε καὶ ξυνειδότα 
tU , , M , 

ἔχϑοραν πατρῴαν, πάντα κινῆσαι πέτρον, 

χτείνοντα κἀκβάλλοντα καὶ τεχνώμενον; 

τοιαῦτα δρῶντι τἄμ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἀσφαλῆ. 
2, ΄ DIET E ^ 2c ὦ , 

οὔκουν σύ y ἂν λαχοῦσα τὰς ἐμὰς τύχας 1005 

ἐχϑροῦ λέοντος δυσμενῆ βλαστήματα 

ἤλαυνες ἂν κακοῖσιν, ἀλλὰ σωφρόνως 
I PS " LÀ 3 " , 

δίασας οἰκεῖν 4oyoo; οὔτιν᾽ Qv πέϑοις. 
M 5 ? / 3 3 , f νῦν οὖν ἐπειδή μ᾽ οὐ διώλεσαν τότε 

πρόϑυμον ὄντα, τοῖσιν “Ελλήνων νόμοις 1010 

οὐχ ἁγνός εἰμι τῷ χτανόντι χκατϑανών᾽" 

πόλις T' ἀφῆκε σωφρονοῦσα. τὸν ϑεὸν 

μεῖζον τίουσα τῆς ἐμῆς ἔχϑρας πολύ. 
[uA 3 3. 9 ΄ 2 - M 
& γ᾽ εἶπας ἀντήκουσας" ἐντεῦϑεν δὲ χρὴ 

τὸν προστρύπαιον τόν τὲ γενναῖον καλεῖν. 1015 

οὕτω yc μέντοι τἄμ᾽ ἔχει" ϑανεῖν uiv οὐ 

xonto,. λιπὼν δ᾽ ἂν οὐδὲν ἀχϑοίμην βίον. 
ΧΟ. παραινέσαι σοι σμικρόν. ᾿Δλχμήνη. 9€Ac, 

^ p , EJ X 2 EY x ΄ 
τὸν ἄνδρ ἀφεῖναι τόνδ᾽, ἐπεὶ δοκεῖ πόλει. 

AA. τί δ᾽, ἢν ϑάνῃ τε καὶ πόλει πιϑώμεϑα: 1020 
ΧΟ. τὰ λῷστ᾽ ἂν εἴη" πῶς τάδ᾽ οὖν γενήσεται: 
A4. ἐγὼ διδάξω ῥαδίως" κτανοῦσα γὰρ 

τόνδ᾽ εἶτα νεχρὸν τοῖς μετελθοῦσιν φίλων 

δώσω" τὸ γὰρ σῶμ᾽ οὐκ ἀπιστήσω y9ovt, 

οὗτος δὲ δώσει τὴν δίκην ϑανὼν ἐμοί. 1025 

999 γε χρηστὰ] Mekler, γ᾽ ἐσϑλὰ LP 1002 fort. πατρῷον | 
post πέτρον in marg. adscriptum eodem atramento, sed alia ut 
videtur manu παρά in LL 1004 τἄμ᾽ ἐγίγνετ] Musgrave, τἀμὰ 
γίγνετ᾽ (γίνετ᾽ 6) LG 1006 ἂν λαχοῦσα] scripsi, ἀναλαβοῦσα LG 
(ἂν λαβοῦσα Reiske) 1006 δυσμενῆ] H. Stephanus, δυσγενῆ LG 
1009 μ᾽ o? L, uov G 1012 sq. τὸν ϑεῶν ϑεσμὸν riovcc .. ἔχϑρας 
πάρος Nauck 1014 & γ᾽] Hermann, πρὸς ἃ mut. in πρὸς ἅ γ᾽ L, 
πρὸς & γ᾽ G, fort. ὅσ᾽ | δὲ χρὴ] cs χρὴ Hartung, fort. πάρα 1015 τόν 
τε γενναῖον] fort. o? παλαμναῖον | χτανεῖν Hartung — 1016 ἔχει] Aldina, 
ἔχεις LG 1018 ad χορ. adscriptum eodem atramento sed alia manu 
ἢ &yy. in L | περαινέσαι G 1020 ἣν... πιϑώμεϑα)] Elmsley, ἂν. 
πειϑώμεϑα LG 1024 ἀποστερῶ χϑόνα Hartung 1025 αὐτὸς δὲ 
M. Haupt 
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ET. κτεῖν᾽, οὐ παραιτοῦμαί σε᾽ τήνδε δὲ πτόλιν. 
ἐπεί μ᾽ ἀφῆκε καὶ κατῃδέσϑη κτανεῖν, 

χρησμῷ παλαιῷ Δοξίου δωρήσομαι., 

ὃς ὠφελήσει μείζον᾽ ἢ δοχεῖ χρόνῳ. 
ϑανόντα γάρ μὲ ϑάψαϑ'᾽ οὗ ᾽στι μόρσιμον, 1080 
δίας πάροιϑε παρϑένου Π|ᾳαλληνίδος" 

χὑμῦῖν μὲν εὔνους καὶ πόλει σωτήριος 

μέτοικος αἰεὶ κείσομαι κατὰ χϑονός. 

τοῖς τῶνδε δ᾽ ἐχγόνοισι πολεμιώτατος. 

ὅταν μόλωσι δεῦρο σὺν πολλῇ χερὶ 1035 

χάριν προδόντες τήνδε" τοιούτων ξένων 

προύστητε. πῶς οὖν ταῦτ᾽ ἐγὼ πεπυσμένος 
δεῦρ᾽ ἦλθον, ἀλλ᾽ οὐ χρησμὸν ἠρόμην ϑεοῦ; 
Ἥραν νομίζων ϑεσφάτων κρείσσω πολὺ 
xovx ἂν προδοῦναί μ᾽. ἀλλὰ μήτε μοι χοὰς 1040 

uX9' ciu ἐάσητ᾽ εἰς ἐμὸν στάξαι τάφον. 
κακὸν γὰρ αὐτοῖς νόστον ἀντὶ τῶνδ᾽ ἐγὼ 

δώσω διπλοῦν δὲ κέρδος ἕξετ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 
ὑμᾶς τ᾽ ὀνήσω τούσδε τε βλάψω ϑανών. 

AA. τί δῆτα μέλλετ᾽. εἰ πόλει σωτηρίαν 1045 
κατεργάσασϑαι τοῖσί τ᾿ ἐξ ὑμῶν χρεών, 
[κτείνειν τὸν ἄνδρα τόνδ᾽. ἀκούοντες τάδε:] 

δείκνυσι γὰρ κέλευϑον ἀσφαλεστάτην" 

ἐχϑρὸς μὲν ἁνήρ, ὠφελεῖ δὲ κατϑανών. 
κομίζετ᾽ αὐτόν, δμῶες, εἶτα χρὴ κυσὶν ! 1050 
δοῦναι κτανόνταφ᾽ μὴ γὰρ ἐλπίσῃς ὕπως 

αὖϑις πατρῴας ζῶν ἔμ᾽ ἐκβαλεῖς χϑονός. 

ΧΟ. ταὐτὰ δοκεῖ μοι. στείχετ᾽, ὀπαδοί. 

τὰ γὰρ ἐξ ἡμῶν 

καϑαρῶς ἔσται βασιλεῦσιν. 1055 

1026 δὲ πτόλιν] Elmsley, δὴ πόλιν LG 1029 δοκεῖ] scripsi, 
δοκεῖν LG 1030 ϑάψαϑ'᾽] Dobree, ϑάψετ᾽ LG | οὗ ᾽στι] Kirchhoff, 
ov τὸ LG 1032 χὑμῖν] Kirchhoff, καὶ σοὶ LG 1033 ἀεὶ LG 
1038 ἠρόμην] ἠδούμην Musgrave, ἡζόμην Cobet, fort. ἀλλ᾽ οὐ τοῦτ᾽ 
ἐπηυρόμην 1089 νομίζων] Barnes, νομίζω LG 1041 ἐάσητ᾽ ] Reiske, 
ἑάσης LG | τάφον] Heath, τόπον LG 1045 μέλετ᾽ G, corr.g 
1046 ὑμῶν apogr. Paris. ἡμῶν LG 1047 delevi ut incommodum ante 

. v. proximum 1049 ἁνήρ] Elmsley, ἀνήρ LG  1050—9?2 suspecti (verba 
δμῶες... κτανόντας delet F. Gu. Schmidt). Cfr. 1024 1053 ταὐτὰ] 
Heath, ταῦτα LG. Subscripserunt εὐριπίδου ἡρακλεῖδαι 0G. 
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coniecturas minus probabiles continens. 

In argumento lin. 9 κόρῃ zhjumroog vel Κόρῃ καὶ Ζήμητρι requirit 
Vonhoff, lin. 14 post ὥρμησαν lacunam significat Kirchhoff. In perso- 
narum indice post zfyuogpóv olim addebat AKAMAZ κωφὸν πρόσωπον 
(cl. v. 119) Nauck 

V. 9? ἀνήρ] ἄρος Schenkl. Post ? versum deesse (πρόϑυμος, εὐέν- 
τευχτος, οὐ κέρδη βλέπων) putat Reiske 3 &vmuuévov Earle 4 πόλει 
᾿στ᾽ Naber 4sq. πόλει τ᾽ ἄχρηστος" οἶδα δ᾽ οὐ λόγω uctor, ceteris 
deletis, Gitlbauer 5 quem omittit Stobaeus, delet Klimkenberg | 
ἀρεστός F. Gu. Schmidt 6—10 πόνων μετέσχον εἷς ἀνὴρ "Hocxiés 
νῦν δὴ τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχω πτεροῖς ὕπο, ceteris deletis, Gitlbauer 
ἴ ἡσύχῳ Blomfield 8 πλεῖστον Naber ἀνὴρ σὺν ᾿Ηραχλεῖ olim Nauck 

11sq. delet Gitlbauer 14 ἐξέδραν μὲν Scaliger [πόλις] fort. 

πάτρα (πατρὶς)  14sq. verba καὶ... ἐσώϑη delet Gitlbauer 16 ἐξορι- 
σϑέντες Barnes, ἐξορίνοντες F. Bruell, fort. ἐξαμείβοντες. Versum delet 
Gitlbauer 19 ὅπη apogr. Paris. ὅποι Elmsley 

20—22, 94, 27, 32—' delet Gitlbauer 21 πόλιν] πάλιν Keiske | 
φίλοις olim Elmsley 21 56. φίλων ἔχϑραν γενέσϑαι Aldina, φιλεῖν 
ἔχϑοαν τε ϑέσϑαι Musgrave, φίλῳ ἔχϑραν ys ϑέσθαι Lenting | πόλιν 
προτείνων χαὑτὸν εὐτυχοῦνϑ' ἅμα, ceteris deletis, Klinkenberg | φίλοις, 
deleto v. 22, Wa. Schmidt 

81 54. et 34—7 delet Klinkenberg 35 et 36 permutat Wilamo- 
witz 81 ὄντος Dobree | τέρμονα Reiske, τλήμονες Nauck 38 τήνδ᾽... 
ὁδόν H. Stephanus, etiam τούσδ᾽ ἀφικόμεσϑα νῦν (vel δὴ) Kirchhoff, 
τῶνδ᾽ ἀφιχόμεσϑα δή J. Theis, τοῖσδ᾽ ἀφικόμεσϑ' ὁμοῦ Schenkl, τῶνδ᾽ 

. ὅρων Wolfg. Bauer, τῶνδ᾽ ἀφικόμην μέτα vel τούσδ᾽ ἀφικόμεσϑα 

γῆς olim conieiebam, τόνδ᾽ ἐφ᾽ ἱκόμεϑα τόπον F. Gu. Schmidt 
89 delet H. Hirzel 

40 τοῖσδ᾽ ἄγαν κάμνων κόροις F. Gu. Schmidt  καλχαίνω H. Ste- 
phanus 4156. ἡ δ᾽ αὖ τὸ ϑῆλυ γένος ὑπηγκαλισμένη, ceteris deletis, 
Gitlbauer 44 χἀπιβώμιον στένειν Musgrave, κἀπιβωμίους ἄγειν 
Erfurdt, κἀπιβωμίους ἔχειν (vel λαβεῖν) Hartung 4 γόνος Musgrave, 
μένος Gitlbauer | 45—47 οὐ 52— 54 delet, versum 51 (πάσης δ᾽ ἀλῆται) 
ante 38 transponens et post 38 lacunam statuens, quam sequantur 
v. 83. 40 sqq., Klinkenberg 46 ὅπη Aldina, ὅποι Elmsley | ξητοῦσιν 
ov Gitlbauer 48 sq. verba τέκνα δεῦρο... πέπλων et v. 50 sq., 53 sq. 
delet Gitlbauer 

51 fort. ἀποστερούμενοι 53 πολλά μοι heiske 55 sqq. KO.] 
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KHPTE* Hartung — 56 καλῶς φρονῶν Aldina. Versum delet Gitlbauer 
(fort. recte, si in v. 55 oU zov scribitur), idem eicit 60, 62, 66—68, 74 

64 γ᾽ ἔμ᾽ Reisig | σύ μ᾽, οὔτε Blomfield 65 σύ, μάντις ϑέσφατ᾽ 
εἰ καλὸς τάδ᾽ εἶ F. Gu. Schmidt μάντις 0^ io9^ ἄρ᾽ οὐ καλὸς τάδ᾽ ὥν 
Reiske, μάντις δ᾽ i69" ἂν οὐ καλῶς τάδ᾽ ὥν Vitelli | ἦσϑας Nauck 
68 ἄξω κομίξων Elmsley, mallem ἤξω κομίζων 69 τάσδ᾽ Hartung 

12 post 77 collocat Elmsley ^ 43 £« ἔα βοὴ τίς 4j0s βωμοῦ πέλας 
Hermann, £c: τίς βοὴ βωμοῦ πέλας Hartung 10 κεχυμένον vel 
κείμενον Reiske | κελλιμένον" τάλας Nauck 78 00s ἕξενοῖ us, deleto 
v. 79, Gitlbauer 

81 λεών Hartung 8154. πέραν ἐναλίῳ J. H. H. Schmidt 83 κα- 
τίσχετ᾽ Elmsley | κατέσχετε λιπόντες BReisig 84 Εὐβῷδ᾽  Elmsley. 
Versum delet Gitlbauer, qui etiam 89, 94, 100, 106, 110 eicit 

91 sq. χερὶ σᾷ κομίξεις νεοτρεφεῖς κόρους, φράσον Barnes 95 τί 
χρέος ἢ λόγον Dobree 95 sq. ἢ τίνων .. δεόμενοι τυχεῖν Beck, ἢ 
λόχων, πόλεος ἔνεπέ μοι μελομένῳ τυχεῖν Gitlbauer 97 sq. μὴ ϑεῶν 
ἀποσπασϑέντες εἰς [Ἄργος μολεῖν, ceteris deletis, olim Kirchhoff 

100 εὑρήσουσι Nauck 101 IO. Gitlbauer 102 sq. βιαίοιν χεροῖν 
δαιμόνων ἀπολέσαι σ᾽ ἔδη Hartung 108 ἀπολέπειν σ᾽ Reiske, ἀπο- 
λείπειν σφ᾽ Musgrave, ἀπολιπεῖν σ᾽ Seidler, ὥγν᾽ ἁλιτεῖν σ᾽ Hirsch- 
waelder | ἀποδικεῖν σ᾽ ἑδῶν Vonhoff| σ᾽ delet (post Dindorfium) Firn- 
haber 105 σὺ πέμπε viv ys τούσδε Gitlbauer | yfje τῆσδε Elmsley 
108 μεϑεῖναι πάλιν (vel τιν!) vel potius μεϑεῖναι πέλει. Elmsley | etiam 
προστρόπων Canter 109 καλὸν δ᾽ ἄνευ ys πραγμάτων Gitlbauer 

110 εὐβουλίᾳ Herwerden 111—13 οὐκοῦν τυράννῳ τῆσδε γῆς 
φράσαι | σὲ χρῆν ταῦτα μηδ᾽ ἀφέλκειν ϑεῶν | ἱκεσίους ξένους (— 90—92) 
olim Nauck 112sq. βίᾳ ϑεῶν | ξένους Elmsley | verba ἀλλὰ .. 
ἀφέλκειν excidit, deleto etiam versu 111, Gitlbauer 116 τἄρα Her- 
mann 116 sq. lIolao tribuit Lachmann | verba ρα... εἴη delet 
Gitlbauer, qui etiam v. 119—121, 124sq., 128 sq., 134sq., 137 sq., 
141—44, 146, 149, 151, 156 eicit 

130 “Ἕλληνα καὶ] "EAAqvé τε olim Elmsley 131 ἔργα] ἄλλα 
Aldina | χειρὸς Elmsley 132 etiam ἐστ᾽, ἐμὸν δὲ μανϑάνειν coni- 
ciebam, £c9" ἃ χρὴ μέλειν ἐμοί C. Busche | μέλλοντ᾽ ἐμοί, Matthiae, μέλ- 
λοντά μοι Hartung | ur; ἀμελεῖν Holzner 184 χρήξεις μαϑεῖν L.v. Sybel 
134sq. delet F. Schroeder 139 sq. '"4oysiove ἐγὼ .. δραπέτας ἄγω 
olim Nauck 

140 ἐκ γῆς olim Elmsley | δραπέτας τούτους Reiske, δραπέτας 
τούτους γ᾽ Bothe | ix τῆς ἑαυτῶν τούσδε δραπέτας ἑλών Kayser, ἐκ τῆς 
ἐμαυτοῦ τούσδε γῆς τοὺς δραπέτας Gitlbauer | ἔχων] κιχών Dobree, 
etiam ἐγώ olim Kirchhoff 143 καϑ' αὑτοὺς Lenting 144 ἀφιγμένοι, 
Wilamowitz 145 τοῖσιν αὐτοῖς τοισίδ᾽ Canter, τοῖσι. τοιούτοισιν 
Scaliger, τοῖσιν αὐτοῖς οἷσιν Musgrave | τοῖσιν αὐτοῖς ἕσταμεν τοῖς νῦν 
Reiske | τοῖσδε κἄσταμεν Hartung | ἔστημεν Cobet 146 κοὐδείς σφ᾽ 
Lenting 147 ἀλλ᾽ oi τιν᾽ Heath 

151 ἧς ἐπῆλϑον Elmsley 152 αὐτῶν ἀβούλους Gitlbauer 
153 τούσδ᾽ ἀπ᾽ ἐσχαρῶν ἀφεὶς Jacobs 158 τῶνδ᾽] τοῦδ᾽ Elmsley 

163 Τιρυνϑίας γῆς Tyrwhitt, Τιρυνϑίοισι Jacobs  ϑῆς] λῇς Sca- 
lger, φὴς Reiske, ϑεὶς vel versu post 164 collocato ϑὴς Musgrave, 
τλῆς Faehse | "4oysíouig τ᾽ Matthiae. Versum delet Gitlbauer 
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164 sq. rívoc .. ἦ delet Nauck, item, scribens καλὸν λόγον, Gitlbauer 
167, 169 sq. delet Gitlbauer (167 delebat olim Lenting) 168 παίδων 
τ᾽ ἀγῶν᾽ εἰς ἄδικον ἐμβήσῃ F. Gu. Schmidt | ἐμβήσεις πόδα Reiske, 
ἐμβήσει ποδί Kirchhoff, fort. ἐμφρήσεις πόδα 109 ἐπεὶ τὸ λῷστον, 
ἐλπίδ᾽ εὑρήσεις μόνον Heath, ἐρεῖς τὸ μέλλον -- ἐλπίδ᾽ --- εὑρήσειν χάριν 
Rauchenstein, ῥέπ᾽ εἰς τὸ λῷστον᾽ ἐλπίδ᾽ εὑρήσεις μόνον Madvig, ἐρεῖς " 
τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽, εὑρήσει πόλις Gomperz, ἐπεὶ τὸ λῷστον, ἐλπίδ᾽, 
εὑρήσεις μόνον Herwerden, ἐρεῖς τὸ λοιπὸν ἐλπίδ᾽ εὖ ϑήσειν πόνον 
Weil, ἐρεῖς πόλει ποτὲ χάριν ἐχτίσειν στόλον F. Gu. Schmidt, ἐρεῖς" τὸ 
λῷστον, ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν, μένειν Holzner τὸ λοῖσϑον Musgrave | 
ἐλπίδ᾽ εὖ πράξειν (vel εὖ δράσειν) Reiske | ἐλπὶς Dobree (spes est ut 
eventus faustus sit) | εὑρήσειν χάριν Hartung, αἱρεῖσϑαι μόνον Kayser, 
εὑρήσειν πόνον Gu. Hoffmann 

171 καλῶς Hermann (καλῶς γ᾽ ἂν Paley) 111---τἴ χαλῶς γὰρ 
᾿Δργείοισιν οἵδ᾽ ὡπλισμένοις μάχοιντ᾽ ἂν ἡβήσαντες" ἀλλ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ" 
χτῆσαι ῆυκήνας μηδ᾽ ἀμείνονας παρὸν, ceteris deletis, Gitlbauer 
172 εἴπερ τοῦτο Barnes, εἰ δὴ τοῦτο Musgrave | τοῦτό σοι Reiske 
174 διεργασϑεῖεν Hartung 176 φιλοῦσι Schenkl 176 sq. verba 
ὕπερ... τοὺς suspecta habet Τὸ. Prinz 177 τοῦτο] μηδὲ Nauck 
178 λαβών Reiske 

180 ἐκμάϑῃ μυῦϑον σαφῶς Gitlbauer | σαφῇ Aldina 181 ὑπάρχει 
uiv τόδ᾽ c? γὰρ ἀδείμαντος H. Hirzel | ὑπάρχει γὰρ Wilamowitz 
182 εἰπεῖν ἀκούσαντ᾽ ἐν (et 181 ὑπάρχει γὰρ) Vitellii πάρεστί μου 
Reiske, z«osorío W. Helbig, πάρος δίκην hauchenstein, τἀρέστ᾽ ἀεί 
F. Gu. Schmidt, παρρησίᾳ B. Romahn 189 sq., 186, 198, 202—13, 
219—926, 298, 233sq., 937, 9239, 249. 40, 955sq., 264 54., 268 sq., 
911. 18, 2178 sq. delet Gitlbauer | μέρει. παρὸν δέ τοι οὐδείς wr&. 
Schenkl 183 ἄλλοϑι Elmsley 187 sq. Μυκηναίοις ἄγοι ἁδόντας 
Stadtmueller 188 τῇδ᾽ ὄντας Nauck, ἔτ᾽ ὄντας Rauchenstein, ὅδ᾽ 

ἔνϑεν (vel ἐκτὸς) C. Busche ἀπήλασε Aldina 
195 λόγοις Reiske 197 χραίνουσι Barnes, χρινοῦσι Heath 

199—204 delet Klinkenberg 

Ante 200 lacunam (πρὶν ἢ Mvxqvóv εἰκαϑεῖν κελεύμασιν) statuit 
Wilamowitz 200 o? γὰρ αἰσχύνη Hartung 202 πόλει. Kirchhoff, 
ὀλίγον Naber 208 πατὴρ δὲ τῆσδε Elmsley 

219 ἐξανεψίω Nauck 213 γένος Dobree. Versum olim delebat 
Oeri 215 παισί] τοῖσδε Elmsley 215 sq. verba παισὶ... yevécdet 
delet Gitlbauer — 217—25 ad lacunam resarciendam factos olim puta- 
bat Nauck. Post 217 aliquid deesse putat Dobree 

220 delet Paley 228 ἔν vs σῇ πόλει κακόν Elmsley, καὶ πρὸς 
ἐν πόλει κακόν Blomfield, χῶμα τῇ πόλει κακόν anonymus, χωρίς, ἕν 
δὲ καὶ πόλει Matthiae, χωρὶς ἢ (vel ἢ ̓ ν) πόλει κακόν Lenting, χωρὶς 
ἐν πόλει κακόν eisig, χωρίς, εἰ πόλει κακόν Camper, χωρὶς ἔν τε καὶ 
πόλει, J. Petzold, χωρὶς ἔτι πόλει καχόν F. A. Gotthold, χωρὶς ἅμα τὲ τῇ 
πόλει Hartung, κἀν πόλει. χωρὶς κακόν Kirchhoff, χωρὶς αὖ πόλει κακόν 
Rauchenstein, αἰσχρόν ἐστι καὶ πόλει Heimsoeth, τοῦ (vel τοῦ ᾽ν) πόλει 
χωρὶς κακοῦ Paley, χωρὶς ἠδὲ τῇ πόλει olim coniciebam. Versum delet 
Kayser Post 223 lacunam statuit Schenkl 226 κατὰ στεφῶν Mark- 
land 227 delet Usener 228 λαβεῖν Elmsley 229 δὲ τοισίδ᾽ εὐμενής 
(olim γεγὼς δὲ τοῖσδε συγγενής) F. Gu. Schmidt | 229—31 delet Klinkenberg 
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231 τἄλλ᾽ ἐστὶ... πλὴν ἐπ’ Haeberlin | πάντ᾽ ἐστὶ Herwerden 
236 ἀναγκάζουσι φροντίδος τρίβοι Heimsoeth 281 τοὺς σοὺς] τούσδε 

Elmsley | παρώσασϑαι φίλους L. v. Sybel 238 ἐφ᾽ o Paley 

241 πράσσειν] πάσχειν Nauck 242 delet Klinkenberg | 2458q. verba 
γαῖαν... προδοῦναι delet Nauck — 246 χαὶ γὰρ Reiske, κάρτα δ᾽ Mus- 
grave 249 παισὶ] τοῖσδε Elhmsley 

250—252 σὺ δ᾽ Ἄργος ἐλϑών, τούσδε γ᾽ οὐκ ἄξεις ποτέ, ceteris 
deletis, Gitlbauer 201 πρὸς τοῖσδ᾽ ἀεί τι τοῖσδ᾽ ἔτ᾽ ἐγκαλεῖς Reiske | 
τοῖσδε κἀγκαλεῖ Hartung 253 δίκαι᾽ ἦ ταῦτα 17. Heiland | νικᾶν 
Reiske 255 ἀλλ᾽ οὐ σοὶ Musgrave 255 5α. ἐμὸν... ἐμόν γ᾽ Hartung 
9256 ἀφέλκεσϑαι Naber 9258 πλεῖον Aldina, μεῖζον Nauck 

262 τῶν γ᾽ Dobree 208 ἤν τι Nauck | βλάπτων ἐχείνους μηδὲν 
ἂν σὺ σωφρονοῖς Kirchhoff 268 οὔ τἄρ᾽ Elmsley 

210 χλαίων γὰρ F. Gu. Schmidt 9276 δ᾽ ἐμὲ Bothe 

280 χαλεπὸς δ᾽ F. Gu. Schmidt, λυπρὸς δ᾽ Earle 281 τήνδ᾽] 
γῆν, nisi potius antea πόλιν scribendum sit, Dobree — 288—96 collocat 
post 352, deleto versu 289, Gitlbauer 

291 τοῖσι δὲ] τοῖσδεσι vel τοῖσιδε Madvig — 295 sq. ἔπαϑον.. 490v 
Wa. Schmidt 299—306, 313—15, 318 sq., 324— 28, 333 sq., 339, 342 sq., 
346—850 delet, in v. 351 ὑπάρχει scribens, Gitlbauer 297 οὐκ ἔστιν 
οὐδὲν Musgrave 298 πατρός v' ἀπ᾽ ἐσϑλοῦ Paley | ἐσϑλοῦ καὶ καλοῦ 

Naber 

300 ἐπήνεσ᾽ ἄν Luzae 8005α. ἐκοινώνησεν, εἵνεχ ἡδονῆς τέλνοις 
λιπὼν ὄνειδος, οὐκ ἐπαινέσω Herwerden 801 λιπών Matthiae 
305 οἰκουμένης] ἱκνουμένων olim coniciebam — 307 sq. delet Klinkenberg 

Post 311 supplet versum πάλιν λάβητε, τῆσδε κοιράνους χϑονός 
Ehnsley, plura deesse et 312 lacunae explendae causa additum esse 
olim arbitrabatur Nauck 312 νομίζετε] ἡγεῖσϑέ νιν Heimsoeth 
313 εἰς τήνδ᾽ Herwerden. Hunc versum et verba ἀλλὰ... νομίξετε 
314 sq. delet F. Gu. Schmidt (verba ἀλλὰ .. νομίξετε eiecit iam J. Theis) 
315 ,legere etiam potes ἀξία“ Elmsley 317 ἐνηλλάξαντο Musgrave, 
κατηλλάξαντο Dobree, ἄρ᾽ ἠλλάξαντο Kirchhoff 318 πτωχούς T 
εἰσορῶντες ἀλκίμοις Hartung 

820 ἐγὼ δὲ καὶ ζῶν αἰνέσω vs καὶ ϑανὼν Herwerden, ἐγὼ δὲ καὶ 
ζῶν καὶ ϑανὼν ἔνερϑε γῆς Heimsoeth | ζὼν καὶ ϑανόνϑ'᾽ F.V. Fritzsche | 
ϑανὼν ὅταν φανῶ F. Gu. Schmidt | ὅταν (vel ὡς ἂν) σϑένω Lennep, 
ὅσον σϑένω Valckenaer, ὅσον σϑένος Bothe, ὅταν παρῶ Rauchenstein. 
Verba ὅταν ϑάνω lacunae explendae causa illata putat Hartung, qui 
ζῶν μνημονεύσω καὶ ϑανών supplet 320—28 delet Klimkenberg, 
320—922 eicit verba ὅταν... λέγω Gitlbauer 321 ὦ παῖ F. Gu. Schmidt, 
ὦναξ Herwerden 324 εὐγενῶς Dobree | εὐγενής τ᾽ Elmsley 
327 sq. delet F. Gu. Schmidt 

332 ὁρᾷ Nauck | οἴσει πόλις F. Gu. Schmidt, ἀρεῖ πόλις Holzner 
334 μνημονευτὸς 7) χάρις Elmsley 336 τάξω 9' Elmsley, πράξων 
F. Gu. Schmidt, τάξας 9" R. Koch 336—8 verba τὸν Mvxmgvetov . . 
πρὸς αὐτὸν delet Gitlbauer 889 γὰρ εἴργει. Aldina, γὰρ ἕρπει Reiske 

340 9" ἁϑροίσας Elmsley 841 παισὶ] τοῖσδε Elmsley 844 ἑζώμεσϑα 
Ehmsley 349—851 delet Holthoefer 

351 ἕν vo00" ὑπάρχειν Holzner 353— 80 vide ad v. 819 — 355 ξεῖν᾽, 
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ἀπ᾽ ᾿Αργόϑεν ἐλθών Elmsley, ὦ ᾿᾽ργόϑεν ξέν᾽ ἐπελϑών vel ὦ ξέν᾽ 
ὥργόϑεν ἐλϑών Dobree, ξεῖν᾽ "Apgysiog ἐπελϑών olim Nauck 

364 ϑεῶν delet Herwerden | ἵχτορας Musgrave — 365 ἀντισχομένους 
(et 35" μεγαλαγορίαισιν δέ γ᾽) Dindorf | κατ᾽ ἐμᾶς χϑονὸς ἀντομένους 
Gitlbauer 367 βασιλῆς cv δείσας F. Gu. Schmidt 368 οὐδ᾽ Gitl- 
bauer | οὐδ᾽ αὖ τι δίκαιον Herwerden 

810 παρὰ τοῖς φρονοῦσιν F. Gu. Schmidt 371 μὲν ἀρέσχει. Gütl- 
bauer 87254. σὲ δ᾽ ὦ ex apogr. Paris. et λέγω 6'.. κυρήσειν Fix 
373 λέγω δ᾽, 511- 8 — 314—06 statuens, Hermann 373 sq. λέγω: οὐκ 
εἰς πόλιν εἰ σύ γ᾽ ἥξεις, οὕτως κτὲ. Gitlbauer 816 ἐστιν delet Blom- 
field et Hermann 811 ἀλλ᾽ ὦ Canter et (addens: neque obstat quod 
ἐραστάς scribatur, non ἐραστά) Musgrave, ἀλλ᾽ ὦ... ἐραστά complures 
318 συναράξεις apogr. Paris., unde συναράξῃς Aldina, συνταράξῃς Barnes 

380 πόλιν delet Gitlbauer | &zócyov Herwerden 381 ὦ παῖ] 
ὦναξ Naber 382 λέγεις] ἔχεις Nauck 384 (σὲ γάρ τι μὴ ψεύσει 
y ὃ Lenting)| γ᾽ ὁ κήρυκος λόγος Heath 886 ἄσσει, σάφ᾽ Musgrave, 
ἥξει, σάφ᾽ Jacobs | σάφ᾽ ἴσϑι Elmsley (si retinetur ἐστίν) | xo? μάλα 
σμικρὸν Blaydes 387 vrícÓ Hartung 

393 ἀφῆκε Naber 395 τόδ᾽] τάδ᾽ H. Stephanus, ruv Jacobs 
396 ποῖ δὴ .. τέμνειν δρύας Hartung | τανῦν ὅροις Reiske, τὰ vov ὁδῷ 
Tyrwhitt, v' ἄνευ δορός Musgrave, τε γῆς ὅροις Dobree, τάξει δορός 
Fix, τ᾽ ἄνευ ᾽νέδρας Lindau, τανύδρομος olim Nauck, τὰ νῦν, γέρον 
Pflugk, παρὲκ δορός Rauchenstein, τὰ νῦν ὕπως F. Gu. Schmidt 
397 τῇδ᾽ apogr. Paris. 397 sq. τανῦν δ᾽ ὕρους ἐν ἀσφαλεῖ ys τῆσδ᾽ 
ἱδρύεται χϑονός Jacobs, τὰ νῦν χϑονὶ.. τῆσδ᾽ ἱδρύσεται δορός Orell 
398 μέν νυν πάντ᾽ Nauck, μὲν δὴ πάντ᾽ Kirchhoff, μὲν παγέντ᾽ 
A. Palmer 399 σφάγια δ᾽ Hartung 

401 à'| v Fix 402 delet Dindorf 406 ϑέσφατα Hartung 
407 γνωματευτὸν Nauck — 408sq. Κόρῃ “μητρί τ᾽ Pierson 409 πα- 
τρὸς] ματρὸς Musgráve 

414 δώσει χτανεῖν F. Gu. Schmidt 415 πιχρὰς ἂν] πικρὸν ὃν 
corr. apogr. Paris. et Aldima, πικρονόων Canter, πονηρῶν Scaliger, 
πολιτῶν Barnes, διχοφρόνων Heath, πικρόν γ᾽ ὃν Reiske, διχονόων 
Musgrave, γερόντων Jacobs, πυκνὰς σφῶν olim Hartung 410 δίκαιος 
ἢ Dobree 418 ἣν δὲ μὴ δράσω Aldina, ἣν δὲ μὴν δράσω Heath, 
ἣν δὲ νῦν φράσω Jacobs, ἣν δὲ δὴ δράσω Dobree, εἰ δὲ μὴ παύσω 
R. Prinz | δράσω) σχάσω Musgrave 

424 ἤνπερ ἄδικα δρῶ Cobet, ἣν βίαια δρῶ Herwerden 495 ἀλλ᾽ 
ἢ] ἄλλως Matthiae, ἄλλῃ Bothe, ἀλλ᾽ ἄρα Hartung, ὁρᾷς; Rauchenstein, 
αἰαῖ Wilamowitz, ἀεὶ Holzner 429 ὡς χεῖρα Valckenaer | εἰς χέρσα γῆς 
Madvig | εἰς χοιράδ᾽ ἠνέχϑησαν Nauck, ὡς χεῖρ᾽ ἀγῇ συνῆψαν O. Goram 

484 δὴ τελεῖν Nauck | χαράν Holzner 480 αἰνέσαι Valckenaer | 
αἰνέσας τ᾽ Lenting | αἰνέσαι δὲ χρὴ Wilamowitz 487 εἰ δὲ Hermann, 
sí vr; olim. Elmsley | εἰ δὴ (vel δὲ) ϑεοῖσι δεδόκηται τάδε Dobree, εἰ 
ϑεοῖσι μὴ δοκεῖ καλῶς Kirchhoff 438 οὔτοι σή γ᾽ Elmsley 

441 μακροῦ λίαν βίου Paley | (βίου ἕνεκα Rauchenstein) 
451 οἶσϑα νῦν ὃ πρᾶξον F. Gu. Schmidt 454 μοι] cor Orelli 

456 μάλιστα δ᾽ ἐμὲ βούλοιτ᾽ ἂν Εὐρυσϑεὺς λαβών Bothe ^ 456—060 
delet Usener (460 delebat iam Nauck) 459 ἔχϑραν])] χρείαν Rauchen- 
stein, εἰ χρῆν O. Goram 
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460 καὶ δίκης) καὶ τύχης Aldina, κάτυχής Barnes, καὶ δίκῃ 
O. Goram 461 τήνδ᾽ ἐπαινέσῃς πόλιν Hartung, τήνδε ταῦτ᾽ αἴτει 
πόλιν ÜUsener μηδὲν τῶνδ᾽ ἐπαγγέλλου πόλει olim coniciebam 
402 ἡμῖν] οὐ μὲν Hartung 

412 ἀμηχανῶ, deleto v. 473, Nauck Ante 474 brevem Iolai 
sermonem  intercidisse Macariam e fano egressam  mirantis putat 
Usener 414 ϑράσος μὲν Elmsley 415 πρῶτον μὲν Porson | ἕξαι- 
τούμεϑα olim coniciebam 476 fort. γυναικί τοι 419 οὐ τεχϑεῖσα 
A. Palmer 

480 προστάτις hauchenstein 484 πάλαι μάλιστα .. δή, τέχνον 
Burges 48456. μάλιστα x00 .. ἐνδίκως σ᾽ Heimsoeth 4806 δύξας.. 
πότμος vel δόξασ᾽.. τύχη Heimsoeth | προχωρήσειν olim Nauck | πόνος 
Holzner ^ 487 εἰς ἀμήχανον Aldina, εἰς ἀμήχανα Elmsley 488 φασὶ 
σημαίνειν τόδε Matthiae | σημαίνων (relicto in v. 490 κελεύειν) Reiske 

490 κελεύειν πατρὸς ἥτις εὐγενοῦς Brodeau, κελεύξιν ἥτις ἐστὶν 
εὐγενής Hermann, κελεύειν ἥτις εὐγενὴς ἔφυ Dobree 406 εἰ δή τι 
τούτων ἐξ ἀμηχανήσομεν Fix, εἰ μή τι τούτων ἐξ ἀμηχάνων ἴμεν Madvig | 
ὀξὺ μηχανήσομεν Burges, etiam μῆχαρ ἐξευρήσομεν vel μηχανὰς εὑρήσο- 
μὲν Matthiae, μῆχος ἐξευρήσομεν olim Hartung, ἐξ ἀμήχαν᾽ ἤσομεν 
C. Schmidt 491 βούλεσϑαι Reiske 498 ἐρυκόμεσϑα Musgrave, γ᾽ 
ἔχομεν (vel κἄχομεν) ὥστε Durges, κχεισόμεσϑα Spitzner, χειρόμεσθϑα 
Bothe, κὠχούμεσϑα Holzner | λόγῳ] μόνῳ Reiske 

502 ἕτοιμος Dobree | σφαγεῖ Herwerden 506 παρόν σφε σῶσαι] 
κακῶν μεγίστων Naber 

510 τάδ᾽ ἂν... πρέποι Kirchhoff ὅ18 κἄπειτ᾽ ἀγεννῆ Kayser 
514 ϑανοῦσαν Canter 516 ἐὰν καί τις λέγῃ Bothe, fort. ἐάν τις ἐννέπῃ 

524 (παιδοποιεῖσϑ' Herwerden) 526 καὶ (xiv Elmsley) πρέποι 
Scaliger 526 sq. delet Nauck, 526—934 eicit Paley 598 Tysio9" 
ἄρ᾽ οὗ F. Gu. Schmidt | ὅποι Dobree 529 ,aut spurius aut cor- 
ruptus* Nauck. Versum delet Herwerden | καὶ κατάρχεσϑαι δοκεῖ 
Bothe, «sí κατάρχεσϑαι δοκεῖ Paley 

531 sq. delet Herwerden 

540sq. σπέρμα τ᾽ ἐκ ϑείας φρενὸς πέφυκας Ἡρακλῆος Heimsoeth 
541 Ἡρακλέους πέφυκας Bothe, πεφυκός, Ἡράκλειον Hartung | οὐδ᾽ 
ἀσχάλλομεν Nauck, οὐδ᾽ ἐχπλήττομαι Rauchenstein, οὐδ᾽ ἀσχημονεῖς 
Holzner ὅ44 ἀδελφὰς τάσδε Lenting, ἀδελφὰς τῇδε Dobree | ἀδελφὰς 
δεῦρο χρὴ τὰς σὰς καλεῖν Nauck 

55017 etiam ϑνήσχειν, deleto γ᾽, Reiske. Versum delet Nauck 
508 σοφῶς ἔλεξας Nauck, σαφῶς κελεύεις Haase, σοφῶς παραινεῖς 
Rauchenstein, σοφῶς λέγεις σύ C. Busche | σαφῶς κέλευσον μὴ τρέσας 
Wilamowitz 559 ἐλεύϑερος ϑανεῖ Dobree 

561sq παρὼν £ziogeysieng: πρὸς Nauck, παρὼν ἐπὶ σφαγάς yt: 
πρὸς Holzner 562 sq. ante 560 collocat Schenkl 563 post 559 
inserebam 567 XO. praefigit Hermann 568 χοιμᾶσϑαι καλῶς 
Herwerden 

513 πρόσφϑεγμα σόν Tyrwhitt ὅτ᾽ πειρῶ σεσῶσϑαι Gloél 
τι et ὅϊ8 permutat R. Gebhardt 

582 ὅσων] ὅτων Nauck 583 ἡμὴ σφαγείσης καρδία στερήσεται 
Nauek, ἡμὴ κάτωθε (παρ᾽ “Διδῃ Schenkl) καρδία σφαλήσεται F. Gu. 
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Schmidt | σφαγήσεται] σφαλήσεται Badham, ἱμείρετο olim Rauchenstein 
589 κάλλιστά τοι] ἄλλως vs καὶ Reiske, μάλιστά τοι Nauck 

592 xci παρϑενείας) ἔνερϑε γαίας Nauck 594 οἱ ταλαίπωροι 
βροτοί Nauck, οἱ ϑανούμενοι βίου Holzner 596 xoxóv ἄριστον 
F. Gu. Schmidt 597 εὐψυχίαις Reiske 

601 7 σὸν Barnes. Versum delet Schenkl 608 βαρυπότμων 
Musgrave, βαρύποτμόν γ᾽ Heath, βαρύποτμόν τ᾽ Hartung 

610 δόμον] ποτ᾽ ἐν C. Busche 01054ᾳ. δρόμον εὐτυχίας F. Gu. 
Schmidt 611 ἄλλον κἄλλα Reiske 613 ἐφ᾽ ὑψηλῶν Brodeau | 
βραχὺν ὥκλασε Paley 014 τὸν δὲ λιτῆρ᾽ Burges, τὸν δὲ πλάνητ᾽ 
Boeckh, τὸν δὲ πένητ᾽ Elmsley, τὸν δ᾽ ἀλαῶν Matthiae, τὸν δ΄ ἀλίταν Her- 
mann, τὸν δ᾽ ἀνάγουσ᾽ Camper, τὸν δ᾽ ixérev C. Schmidt, τὸν δ᾽ ἀνάγων 
Pflugk, τὸν μέλεον δ᾽ Paley, τὸν δὲ πονοῦντ᾽ Holzner | τὸν δ᾽ εὐδαίμονα 
τεύχει ἀλάταν Seidler 018 πολλὰ σὺ... ϑεῶν πέρι. Burges | προπίτνεξι, 
παϑέων ὕπο Camper, προπιτνῶ, τὰ ϑεῶν ὕπο Hermann, προσπίτνει 
(eiecto μὴ) τὰ ϑεῶν ὕπο F. Heinisch | προπετὴς Hartung | φέρε] 
ψέγε Naber 

621 μέρος] γέρας Burges 029 (σέβεις σύ γε ϑνατῶν ἀγαϑούς 
Dobree) Post 629 multa deesse putat Kirchhoff. Intercidisse enim 
nuntii sive Demophontis de morte Macariae narrationem et Alemenae 
matris lamentationes cum chori cantico integro. Novisse hanc fabulae : 
partem auctorem argumenti dicentem ταύτην μὲν εὐγενῶς ἀποθανοῦσαν 
ἐτίμησαν. αὐτοὶ δὲ χτὲ. Cfr. schol. Aristoph. Equ. 1151 κατέσφαξεν 
ἑαυτήν (ἡ Μακαρία), ὡς ἐν "Ηρακλείδαις Εὐριπίδης. Lacunam de morte 
Macariae iam Hermann statuit, extremam tamen fabulae partem ante 
1053 deesse putavit. Ei lacunae tribuit idem quae ex Euripidis Hera- 
clidis affert Stob. flor. 79, 2 (frg. 852 N.) ὕστις δὲ τοὺς τεκόντας ἐν 
βίῳ σέβει, | ὅδ᾽ ἐστὲ καὶ ζῶν καὶ ϑανὼν Soie φίλος. Cfr. Eurip. frg. 
853 N. (Stob. flor. 1, 8), praeterea frg. 949 «i τοῖς τεκοῦσιν ἀξίαν 
τιμὴν νέμειν apud Stob. (flor. 79, 3) cum Heraclid. 297 sq. coniunctum 
et 851 (schol. ad Aristoph. Equ. 214 τάραττε καὶ χόρδευ᾽ ὁμοῦ τὰ πρά- 
γματα: παρῴδησε γὰρ τὸν ἴαμβον ἐξ '"Hocxisóov Εὐριπίδου). Hue 
refert Nauck etiam frg. 854 apud Stob. 7, 9 cum lemmate Εὐριπίδης 
Ἡρακλεῖ allatum: τὸ μὲν σφαγῆναι δεινόν, εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" | τὸ μὴ 
ϑανεῖν δὲ δειλόν, ἡδονὴν δ᾽ ἔχει. lemma. Εὐριπίδης ᾿Πραχλείδαις scribens. 
Cfr. Vonhoff de lacunis quae exstant in Eur. Heraclidis. Progr. 
Cottbus. 1872. Fragmentum 853 non Heraclidis, sed Antiopae tri- 
buendum esse videtur. Vide etiam infra ad v. 819 et Blütter für das 
bayr. Gymnasialschulwesen XXII p. 19 sqq. 

631 τῶνδ᾽ ἔδρας Scaliger 632 οἵα γ᾽ ἡ ̂ - ἐμοῦ Blomfield 
633 κεῖσαι] fort. ϑακεῖς | κατῆρες Musgrave 634 549^] ἦν Nauck | 
etiam ξυνισχόμην  Elmsley 

640 ἥκει γ᾽ ρα Linder 642—58 Euripidi abiudieat Wilamo- 
witz 643 τούσδε φιλτάτη Nauck 649 ῥώμη] δοπή Nauck | τοσοῦτον 
δ᾽ εἰδέναι Canter, τόσον δέ γ᾽ εἰδέναι Barnes | χρῆν Elmsley 

652 εἰ δὴ Bothe 6652 sq. ἔτ᾽ εἰ δὴ .. δυοῖν γερόντοιν δ᾽ Paley 
657 σὲ πρόσϑε.. βαίης καλῶν Hartung 658 οὐκ ἐς μέγ᾽ (vel κέν) 
ἤχεις ταῦτα Musgrave ; 

660 ὦ χαῖρέ μοι σὺ Kirchhoff, ὦ χαῖρε χαῖρε Nauck 0602 τανῦν 
ἄπεστι Jacobs, παῖς (vel τὰ) νῦν ἄπεστι, Elmsley, τὸ νῦν ἄπεστι Nauck 
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665 o)x£0"| οὐδὲν olim Nauck 669 ἀριϑμὸν δ᾽ αὐτὸν leiske ἀριϑμὸν 
δ᾽ οὐκ ἔχω λαοῦ φράσαι Burges, fort. ἀριϑμὸν δ᾽ οὐκ ἔχω φρόσαι σαφῆ! 
δ᾽ delet Hermann 

672 sq. vide ad v. 819 673 xo» δὴ Bothe | κατῆρχται Nauck | 
τάξεων ἕδρας Camper, τάξεων πέριξ Kirchhoff — 674 4oysíov Reisig 

681 φίλους J. Heiland | ὡς ἔοικεν Barnes, ὡς ἔχοιμεν Musgrave, 
ὡς σϑένω μέν Jacobs, ὥσπερ εἰκός Hartung, ὅσον ἐφ᾽ ἡμῖν olim coni- 
ciebam 682—90 sie disponit: 690. 83. 88. 89. 82. 87. 84. 85 sq. 
Burges, qui 682 ἥκιστα πρός σ᾽ ἂν conicit 683 καὶ] ὡς ex cod. 
Paris. affertur | καὶ μὴ] σῶμ᾽ ὡς Burges | καὶ συμμετασχεῖν Canter, καὶ 
δὴ μετασχεῖν Portus, κἂν μὴ μετάσχω Lheiske, μὴ καὶ μετασχεῖν Mus- 
grave, καλὸν μετασχεῖν Jacobs 684 οὐκ ἔστ᾽ ἀνάψαι Rauchenstein, 
οὐχ ὡς συνάψαι olim coniciebam | τραῦμα] ῥῦμα olim Nauck 
684—589 sie disponit: 688. 87. 84. 85. 86. 89 Schliack 686 ϑέλοις 

Nauck 688 sq. olim suspectos habebam 689 μαχούμεϑ'᾽ Lenting | 
ἀλλ᾽ ἐν μάχῃ μ᾽ ἀριϑμὸν οὐ καλεῖς ἴσως Burges 

693 ὡς μηδὲν ὄντα F. Gu. Schmidt | r&uc cor Badham 090 τοῖσδ᾽ 
οὖν τι. olim coniciebam 

102 στρώννυσι. Herwerden — 703 ἡβᾷς, quod repudiat Dobree, olim 
proponebat Nauck 707 τά τ᾽ Madvig 

110 λείπειν Elmsley | τῇδε σὺν τέκνοις ἐμοῖς Schenkl, σὺν τέκνοις 

ἐμοῖς μόνην R. Klotz, σὺν τέκνοις ἐμοῖς μολών olim coniciebam, σὺν 
τέχνου τέκνοις ἐμοῖς (malim ἐμοῦ) Vitell 713 μελήσεις Barnes 
116 τοσόνδε γάρ σοι ϑάρσος: οὐδὲν ἄλλ᾽ ἔχω C. Schmidt 

121 ἂν οὐκ] ἔτ᾽ οὐκ Hartung | οὐκ ἂν] οὐκ ἐν Barnes {7217 ἀξίνην 
Canter 

133 δοκῶν δραμεῖν Rauchenstei, óoxóv περᾶν F. Gu. Schmidt 
135 ὁρῶ γ᾽ ὀκνοῦντα F. Gu. Schmidt 736 ταὐτὰ Heath 781 εὐτυχεῖν 
τὰ σά Kirchhoff 189 φόβος] ψόφος Reiske : 

148 οἵαν ἂν τροπὴν heiske, οὕτως ἂν τροπὴν Herwerden 744 ϑείης 
Blomfield | aut μένει. aut κακοῦ Beck ^ 745—7 delet Oeri 149 λαμ- 
προτάτου Wilamowitz 

151 ἐνέγκαι Wilamowitz — 752 ἰακχχὴ δ᾽ ἴτω Pflugk 153 ἀρχέλαν 
Dobree, ἀρχέτα Rauchenstein 154 γλαυχᾷ τέ y ᾿ϑάνᾳ Heath, 
γλαυκᾷ παρ᾽ ᾿ϑάνᾳ Elmsley, γλαυκᾶς τ᾽ ἐς ᾿Αϑάνας Rauchenstehh. 
γλαυκᾶς τ᾽ ἀν᾽ ᾿Αϑάνας J. Theis, γλαυκῶπιν ᾿ϑάναν olim Nauck, 
γλαυκᾷ τόδ᾽ "Agro Kirchhoff 155 τᾶς] γὰρ Paley 156 καὶ ὑπὲρ 
δόμων Nauck, περὶ καὶ δόμων olim Kirchhoff 758 τεμεῖν] δραμεῖν 
vel τελεῖν Herwerden ^ 4759 μὲν πόλιν ὡς] μέν τι πόλιν olim Nauck 

3 ξένοις O. Goram τθὅ καὶ δείσομεν "Aogyog Canter, ἐπὶ λεύσιμον 
ἄλγος Heath, καὶ ἀναίσιον αἶσχος Jacobs, καὶ λησόμεϑ᾽ ἀλκῆς olim 
Nauck, καὶ νεύσομεν ἀργῶς O. Goram | doyos] ἄλγος H. Stephanus 
168 sq. οὔποτ᾽ ὀϑνείων ἧσσον ἐς τόδ᾽ ἄναλτ᾽ ἐμὼ φανοῦνται Mus- 
grave 769 etiam ἥσσονες (ἥσσους τοι Rauchenstein) πρυτάνεις ϑεῶν 
(ϑεοὶ Hartung) φανοῦνται Musgrave, ἤσσονές ποτ᾽ ἄνευ γ᾽ ἐμοῦ φα- 
νοῦνται Erfurdt, ἥσσων ϑεὸς ἐπ᾽ ἐμοῦ ποτ᾽ ὧν φανεῖται Burges, ἥσσονές 
ποτ᾽ ἂν ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται Reisig, ἥσσονές ποτ᾽ ἄν, εἰ ϑεοὶ φα- 
νοῦνται Hermann, ἥσσονές ποτ᾽ ἂν oi ϑεοὶ φανοῦνται J. Petzold, ἤσ- 
σονὲς πρόμαχοί γ᾽ ἐμοὶ φανοῦνται Camper, ἥσσους ϑεοὶ πρυτάνεις ἐμοὶ 
φανοῦνται olim Nauck, ἥσσονες παρ᾽ ἐμοὶ ϑεοὶ φανοῦνται Dindorf, 

Euripides, Heraclidae. 4 
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ἥσσους δαίμονες ἔκ γ᾽ ἐμοῦ φανοῦνται Kirchhoff, ἥσσους ἀϑάνατοι 9:01 
φανοῦνται Sarreiter, ἥσσους δαίμονες οὐδαμοῦ φανοῦνται Groeppel | εἴτ᾽ 
ἐμοῦ] οἱ ϑεοὶ Canter, ἔν γ᾽ ἐμοὶ vel μετ᾽ ἐμοῦ Reiske, οὔτε νῦν Heath 

770 ἄγ᾽ ὦ Nauck | σὸν] τὸ Musgrave, delet Erfurdt Τ7Τ0 54. καὶ 
γὰρ οὖδας vel οὖδας γαίας καὶ Dobree 174 δορυσσόεντα Reiske, 
δορυσσόητα Bergk 115 sq. ἐμὰν ἀρετὰν δίκαιον ἐχπεσεῖν Hartung 
{τι ἀλλ᾽ ἐπὶ coi Erfurdt, ἔστιν σοι olim Kirchhoff, ϑέσπις σοι Nauck, 
ϑεσμῷ σοὶ hauchenstein (scilicet. ἐσπὶ σοι ex P referebatur), τοίγαρ σοι 
olim coniciebam, εἴπερ σοι C. Dusche | πολύϑοινος Hermann, πολύκχνιστος 
Herwerden, πολύϑεστος Bergk 118 κραίνεται, εὖτ᾽ ἐπέλθῃ Bergk | 
οὐδὲ κεύϑει apogr. Paris. 

180 νεῶν 9^ ἅμιλλαι Bergk, μελῶν τ᾽ ἀοιδαὶ F. Gu. Schmidt, ὕμνων 
τ᾽ ἀοιδαὶ 4. Heiland | κόρων τε πομπαί Musgrave 181 δὲ xm 
Heath, δὲ γᾶς ἐπ᾽ Erfurdt | δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑῳ τῷδ᾽ Hermann, "4osog δ᾽ ἐπ᾽ 
ὄχϑω Bergk 182 sq. παννυχίοισιν ὑπὸ παρϑένον ἰαχχεῖ Bergk 
188 ἀχεῖ Hartung — 7848q. σοί τὲ συντομωτάτους κλύειν ὁμοῦ τε τοῖσδε 
καλλίστους φέρω Badham, σοί rs καλλίστους κλύειν ἐμοί τε τῷδε συντο- 
μωτάτους φέρω Paley — 785 ἐμοί] ἐρεῖν Reiske | τῷδε] τούσδε Elmsley | 
ἐμοί τ᾽ ἐγώδα καλλίστους φέρων Wilamowitz 188 διήγαγεν Elmsley, 
διηύγασεν olim Dindorf, διήρκεσεν (et ἐλευϑερῶσαι) Camper, δὴ λέξεται 
(et ἐλευϑερῶσαι) olim coniciebam — 188 sq. ἡμέρα δι᾽ ἀλλαγὴν ἐλευϑερώσει 
Heimsoeth 

1790 οὔπω φροντίδος συνεκλύεις Heimsoeth 193 οὖν ᾿Ιόλεως οὐκ 

ἔστι δή Dlomfield, οὐκ ἔστιν ᾿Ιόλεως τόδε Badham | ἔστιν] εἶσιν Bothe 
795 τί δῆτα Nauck {91 5ᾳ. φίλων et ϑέλω permutat Nauck 
799 ante 796 collocat, ante 800 lacunam statuens, F. Gu. Schmidt, 
ante 888 transponit Walter 

801 ἐκτείνοντας Elmsley | ἀντεταξάτην Kirchhoff 802 ποδὶ 
Kirchhoff 803 ἵστη Paley Ante 805 nonnulla deesse suspicatur 
Kirchhotf 805 ἥκεις ὁπλιτῶν γαῖαν, οὐκ ἐν αἰσίμῳ Musgrave, ἥκεις 
τί τήνδε γαῖαν; οἰκείους ἅμα Faehse | ἐπεὶ τήνδ᾽ αἷαν Hermamm | inter 
ἐπεὶ et τήνδε olim lacunam (δῆτ᾽ ἦλϑες ὧδε πρὸς μόνους ἡμᾶς, τί) 
statuebam | ἐάσομεν Heath | post 806 unum vel plures versus excidisse 
putat Heath ^ 8055sqq. τί τήνδε γαῖαν, οὐκ ἰάσιμον, καὶ τὰς Μυκήνας 
ἕλκος ἐργάσει μάτην "Agsog (vel ἀλκῆς) στερήσας Camper 806 καὶ μὴν 
vel καίτοι Rauchensteim | εἴργασαι Hartung 807 ἀνδρῶν Hartung 
808 κτανών μ᾽ F. Gu. Schmidt 

818 τοῦ καλοῦντος Burges λόγου Brodeau 814 αἰνὸς αὐτὸν 
δειλίας Reiske — 815 οὐκ ἦλϑε λόγχης ἐγγὺς Herwerden —819—22 cum 
612 sq. et 553—80 eidem qui partem fabulae de Macariae morte (vide 
ad v. 629) exciderit, tribuit Wilamowitz Herm. vol. XVII p. 337 sqq. 

822 βοτείων Paley, βοείων W. Helbig (et Vonhoff) 828 sq. μὴ 
καταισχῦναι, ϑεούς, καὶ τὰς Μῆυκήνας συμμάχους τ᾽ ἐλίσσετο Orelli 

833 τινὰ σφαδασμὸν οἰμωγήν 9' Camper 837 μάχῃ Elmsley 
838 ἦν δὲ τοὐγκέλευσμα τόδ᾽ Reiske, ἦν ys τἀγκελεύσματα Hermann, 
ἦν δὲ τὼ κελεύσματε M. Haupt, malim ἦν διπλοῦν κέλευμα δέ] τοῦ κε- 
λεύσματος relinqui posse, si post haec lacuna statuatur, putat Kirchhoff 

841 πάνϑ'᾽ ὁρμῶντες C. Busche 845 ἐσβῆσαι Paley 847 κἀπὸ 
Lenting 848 ἄλλου Valckenaer | ἄλλων γ᾽, οὐ τόδ᾽ αὐτὸς F. Gu. 
Schmidt | δεῦρό γ᾽ Fix, γ᾽ οὐ τόδ᾽ F. Gu. Schmidt 
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852 δίκῃ Dobree 856 παῖδά 9' Reiske | παῖδ᾽ ὅσοι Dobree 
863 πάροιϑεν: ἡ δὲ νῦν τύχη Reiske 807 sq. vel ἐμοὶ ᾽κ δεινοῦ 

vel ἐλευϑέρῳ Dobree 
874 ἐλεύϑεροί rs Reiske 
884 χράτει vs Scaliger, etiam πιτνοῦντα Reiske, ἀκρατοῦντα Mus- 

grave, βλέποντα Ehnsley, κλαίοντα Orelli, κατιόντα Lenting, πτήσσοντα 
Cobet, χαίρουσα Kayser, δαμέντα Rauchenstein, ταρβοῦντα Herwerden, 
ἀτυχοῦντα Wolfg. Bauer, καμόντα C. Busche, ἄκοντα olim coniciebam, 
ἀποροῦντα Holzner | κρατοῦντα δή, oj Matthiae, κρατοῦντα καὖ σῇ 
Campes, παρόντα τῇ σῇ F. Gu. Schmidt, χρίνοις vs τῇ σῇ Hogan 
888 μέμνησ᾽ ὁμοῦ Porson 888 564. etiam μον χὺ Reiske 889 ὃ] οὗ Fix 

890 sq. delet F. Gu. Schmidt Post 891 lacunam qua Alcmenae 
ῥῆσις hausta sit statuit Musgrave 892 ἡδὺ χῆ Herwerden | εἰ] εἴη 
Sealiger 892 sqq. ἐμοὶ χορὸς uiv ἦδος, 7 .. χάρις ἐνί γε δαιτὶ εἶχ᾽, 
ἠδ᾽ εὔχαρις Musgrave 898 χάρις sivi δαιτί Dindorf, χάρις ἐν ἀοιδαῖς 
Camper, χάρις ἐνδοθείη Hartung | ἔνι vs δαῖτες Hermann, ἔνι δαιτί 
Bothe 894 εἴη τ᾽ Elmsley, τ᾽ requirit etiam M. Haupt (ἡδεῖά τ᾽) 
897 πάρος ἀστοχούντων heiske 899 τελεσσιδώτωρ Hermann 

900 Κρόνου Aldina 901 λόγον τιν᾽ Musgrave, ὅρον τιν᾽ Camper 
902 ποτέ σ᾽ ἀφελέσϑαι Elmsley, τόδε γ᾽ ἀφελέσϑαι Hermann, τοῦδ᾽ 
ἀφέσϑαι Herwerden 908 ὁ δὲ μὴ πιφάσκων (l. πιφαύσκων) Musgrave, 
ὃ δὲ μή ys φάσκων Hermann, ὁ δὲ μή σφ᾽ ἀέξων Herwerden 
904 ἀλαίνει Burges 909 φρόνημα τὸ λίαν C. Busche 

911 ϑεῖος γόνος Nauck, ϑεὸς σὸς γόνος Kirchhoff 911 et 912 

permutabat olim Nauck 912 ψεύδει Wolfg. Bauer, φεύγων J. Hei- 
land 915 χροΐζων Kirchhoff 917 ὡς, Ὑμέναιε Musgrave 918 ἐξζύγωσας 
vel ἐξίσωσας Musgrave, ἀξιώσας Elmsley 919 ξυμφέρετ᾽ αὐτὰ πολλὰ 
πολλοῖς Bothe | τὰ]! δὲ Paley 

922 sq. τᾶσδε... κείνους F. Gu. Schmidt 993 ἔσωσε κλεινᾶς olim 

Nauck, ἔσωσ᾽ ἀμύνας Herwerden, ἔσωσε κλεινός C. Busche 924 ὕβρις 
Elmsley | ὡς ϑυμὸς Hermann 

932 πῦρ πνέων Reiske, πολυπόρων Musgrave | πολυπόνοις σὺν 
ἀσπίσιν vel potius μυρίᾳ ξὺν ἀσπίδι Elmsley 933 δίκης] τύχης 
apogr. Paris. ] πολύ] τάχ᾽ ὡς olim coniciebam 984 πέρσειν Canter 
935 τύχας Aldina, τύχης Elmsley 

943 ἐναντίος Faehse — 945 et 948 delet Nauck, 945—48 Schenkl 
946 ὕπου σὺ νῦν Faust 949 κατήγαγες]) κάτω τε γῆς Reiske, κατὰ 
(vel κάτω) χϑονὸς, versum post 950 transponens, Herwerden 
949 sq. κατῆγες, εἰς... ἐξαπολλύναι OfAov Hartung 

950 ὕδρας τε ϑῆράς τ᾽, nisi 951 54. spurii sint, Paley | λέγων] 
χϑονὸς Herwerden 908 μόνον] πάρος Holzner, τὸ πρὶν Stadtmueller 
959 χερδανεῖς ἄπλατα Musgrave 

Ante 961 nuntii versum intercidisse putabat olim Nauck 961 οὐκ 
ἔστιν ὅσιον  Elmsley Post 962 nuntii versum excidisse suspicatur 
J. Heiland 963 τότ᾽] εἴτ᾽ Kayser 968 τῇδε πιστεῦσαι Barnes 
969 μηδὲ φάος (φῶς L. Dindorf) ὁρᾶν ἔτι Musgrave, μηδ᾽ ἔτ᾽ εἰσορᾶν 
φάος Erfurdt, μηδ᾽ ὁρᾶν φάος γ᾽ ἔτι Hermann 

910 τότ᾽ ] εἴτ᾽ Kayser | δίκης ἀπέτυχε, πρῶτον οὐ ϑανών Hartung 
970 et 971 permutat Hermann 972 ὥς tig Reiske 973 Éyoy': 
ἐπεί τοι φημὶ Naber | καὶ γάρ φημι Hermann 

4* 
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981 κἀσύγγνωμον vel κἀσύγγνωστον Musgrave | ἔχειν Fix 982 νεῖκος] 
μῖσος Nauck 986 τινι olim Elmsley 980 et 991 ἠρόμην Drunck 
987 οὐ δῆτα Elmsley, ἤδη δὲ Hermann, εἰδώς ys Kirchhoff 

994 νύκτερος ϑακῶν ἀεί Nauck, νύκτα καὶ μεϑ' ἡμέραν vel νυκτὸς 
ἐνθθακῶν λέχει. vel νυκτὶ συννοούμενος olim coniciebam, sed sana lectio 
librorum. — Versum delet Czwalina 995 δολώσας Feder. διώξας 
Dobree, ἀπώσας Ε΄. Gu. Schmidt 998 sq. καίπερ ἐχϑρὸς ὧν ἀκούσεται 
γὰρ ἐσϑλὰ Nauck 999 ὕμως ἀκούσετ᾽ ἐσϑλὰ Cobet | τά γ᾽ ἐσϑλὰ 
Canter, uiv ἐσϑλὰ Scaliger, 'uo? γ᾽ ἐσϑλὰ Lenting, τις ἐσϑλὰ Dindorf, 
γε τἀσϑλὰ Rauchenstein, ἔμοιγ᾽ ἐσϑλὰ Wilamowitz | τἄρ᾽ ἐσϑλὰ «χρηστὸς 
ὧν vel γ᾽ ἀρέστ᾽ ἀρεστὸς ὧν olim coniciebam 

1008 εἴας ἂν Lenting 
1010 πρόκωπον Musgrave 1010 sq. τοῖσί 9' vel οὔϑ᾽ ἁγνός 

Elmsley 1011 χατϑανεῖν Elmsley 1012 πόλις γ᾽ Lenting, πόλις 
δ᾽ Hartung | τὸν ϑεὸν] τοὔνδικον Kayser 1018 πρόσϑεν τιϑεῖσα τῆς... 
πολύ Cobet 1014 προσεῖπας Elmsley, εἰποῦσά γ᾽ Rauchenstein | cs 

χρὴ Rauchenstein, us χρὴ Holzner 1014 sq. ἔνϑεν αὖ (vel ἐνθένδ᾽ 
οὖν) σὲ χρὴ τὴν προστρύπαιον τήν τε πανάναγνον κλύειν Kayser 
1015 τόν vs] τόνδε F. Gu. Schmidt τόν τ᾽ ᾿ἡγώνιον Musgrave, τὸν 
παλαμναῖον Kirchhoff | τόν τε γύννιν ἀποκαλεῖν Herwerden, qui olim 
σ᾽ οὐ προστρόπαιόν μ᾽ ὄντα γενναῖον καλεῖν proponebat 

1022-—95 ut absurdos delet Herwerden 1024 τὸ γὰρ δρῶσ᾽ Her- 
werden | τὸ γὰρ σόν, oix ἀπιστήσω χϑονί Stadtmueller | σῶμ᾽ o? φϑόνος 
κρύψαι χϑονί Rauchenstein | ἀποστήσω Reiske ἀποστήσω χϑονός 
Metzger | οὔ μ᾽ ἀποστήσει. χϑονός Holzner 

1030 ϑανόντα γάρ μ᾽ εἰ ϑάψεϑ' et 1032 ὑμῖν μὲν olim Kirchhoff 
1082 καὶ σῇ μὲν Usener, καὶ γῇ uiv Rauchensteim 1032 sq. κἀκεῖ 
μὲν ἀεὶ κείσομαι κατὰ χϑονὸς μέτοικος εὔνους καὶ πόλει σωτήριος 
F. Gu. Schmidt 1038 ἠλώμην Reiske, ἡρούμην H. Stephanus 

1040 μήτε νιν Weil 1042—44 ante 1036 collocat, προδόντας 
1036 scribens, Usener. Ampliorem lacunam statuit Bergk — 1045—52 ex 
duabus editionibus contaminatos esse suspicatur Bergk 

1050 δμῶες, εἴτε χρὴ λύσιν Heath | sive] ἔνϑα Madvig | κυσὶ] λύσιν 
Heath, πυρὶ Elmsley, τάφῳ M. Haupt — 1050 Βα. εἴτε χρὴ .. χτανόντας, 
(sire τοῖς φίλοισιν ὡς τάφῳ καλύψαι »" μὴ Herwerden | ἔνϑα χρῆν κυσὶν 

δοῦναι, χ»τανόντες Weil 1052 πατρῴας ἐκχβαλεῖς ἐμὲ χϑονός Nauck. 

De lacuna quam ante 1053 statuit Hermann, vide ad v. 629 1008 fort. 

ἄλλα δοκεῖ — 1054 ἐξ ὑμῶν Dobree. De fragmentis huius fabulae vide 

ad v. 629. 
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NOTARUM INDEX. 

L — codex Laurentianus 32, 2 chartaceus saec. XIV. 
| — manus correctrices. 

G — codex Laurentianus 172 membranaceus saec. XIV. 

j — manus correcírices. 

Codices contulerunt H. Hinck et R. Prinz. Aliquot locos Hieron. 
Vitelli et Aug. Heisenberg a me rogati inspexerunt. Aliam ocollatio- 
nem codicis ZL publieavit Wilamowitz in ed. huius fabulae (1895*), 
codieis G ab Aenea Piccolomini confectam C. Schenkl in disputatione 
de locis aliquot Euripidis Herculis Pragae a. 1874 edita. 

De codice G ex L derivato (cfr. ad v. 234, 833, 902) et de ceteris 
vide quae ad Electram praemonita sunt. 
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Ὑπόϑεσις Ἡρακλέους. 

Ἡρακλῆς γήμας Μεγάραν τὴν Κρέοντος παῖδας ἐξ αὐτῆς ἐγέν- 

νησε᾽ καταλιπὼν δὲ τούτους ἐν ταῖς Θήβαις αὐτὸς εἰς Aoyoc ἦλϑεν 

Εὐρυσϑεῖ τοὺς ἄϑλους ἐχκπονήσων. πάντων δὲ περιγενόμενος ἐπὶ 

πᾶσιν εἰς “ιδου κατῆλθεν καὶ πολὺν ἐκεῖ διατρίψας χρόνον δόξαν 
9 , ^ ^ - c 9 , , i [id ἀπέλιπε παρὰ τοῖς ζῶσιν ὡς εἴη τεϑνηκώς. στασιάσαντες δὲ οἵ 

Θηβαῖοι πρὸς τὸν δυνάστην Κρέοντα, “ύκον ἐκ τῆς Εὐβοίας κατ- 

ἤγαγον . .. .. 

Τὰ τοῦ δράματος πρόσωπα" 

"Augurobov. 

Meyéoa. 

χορός. 

“ύκοο. 

“Ἡρακλῆς. 

"Toig. 

"066a. 

ἄγγελος. 

Θησεύς. 

εὐριπίδου ἡρακλῆς L, ἡρακλῆς | ἡρακλέους ὑπόϑεσις mutavit [. 
In personarum indice omiserunt χορός, posuerunt ἡραχλῆς post ἄγ- 

γελος, scribunt ϑησσεύς LG. Pro ἄγγελος accommodatius videtur ϑερά- 
zov scribere. 

1* 



ἈΑΜΦΙΤΡΎΩΝ. 

Τίς τὸν zhig σύλλεκτρον οὐκ οἶδεν βροτῶν, 

"Aoyctov "Auguobov , ὃν ᾿Δλκαῖός ποτε 

ἔτιχϑ᾽ ὁ Περσέως, πατέρα τόνδ᾽ Ἡρακλέους: 

ὃς τάσδε Θήβας ἔσχον, ἔνϑ᾽ ὁ γηγενὴς 

σπαρτῶν στάχυς ἔβλαστεν, ὧν γένους "Apoyo b 
£606 ἀριϑμὸν ὀλίγον, ot Κάδμου πόλιν 

τεχνοῦσι παίδων παισίν. ἔνϑεν ἐξέφυ 

Κρέων Μενοικέως παῖς, ἄναξ τῆσδε χϑονός. 

Κρέων δὲ Μεγάρας τῆσδε γίγνεται πατήρ, 

ἧς πάντες ὑμεναίοισι Καδμεῖοί ποτε 10 

λωτῷ συνηλάλαξαν, ἡνίκ᾽ εἰς ἐμοὺς 
δόμους ὃ κλεινὸς “Πρακλῆς viv ἤγετο. 
λιπὼν δὲ Θήβας, οὗ κατῳκίσϑην ἐγώ, 

Μεγάραν τὲ τήνδε πενϑερούς vs παῖς ἐμὸς 

᾿Τργεῖα τείχη καὶ Κυκλωπίαν πόλιν 1 σι 

ὠρέξατ᾽ οἰχεῖν, ἣν ἐγὼ φεύγω κχτανὼν 
᾿Ηλεχτρύωνα" συμφορὰς δὲ τὰς ἐμὰς 
2 / Χ , ? P , 
ἐξευμαρίξζων καὶ πάτραν οἰκεῖν ϑέλων. 

καϑόδου δίδωσι μισϑὸν Εὐρυσϑεῖ μέγαν, 

ἐξημερῶσαι γαῖαν, si9' Ἥρας ὕπο 90 
, M zr, - ^ , κέντροις δαμασϑεὶς εἴτε τοῦ χρεὼν μέτα. 

καὶ τοὺς μὲν ἄλλους ἐξεμόχϑησεν πόνους. 

τὸ λοίσϑιον δὲ Ταινάρου διὰ στόμα 
βέβηκ᾽ ἐς “ἭἯιδου τὸν τρισώματον κύνα 

εὐριπίδου ἡρακλῆς superscr. 0G 1 personae notam om. L, add. 
| | οἶδε 16 2 ἀμφιτρύωνα mut. in ἀμφιτρύων᾽ 11, 3 ἔτιχϑ᾽ 1 Bar- 
nes, ἔτιχτεν LG. Ηρακλέους] Porsoni monitu Hermann, ἡρακλέος LG 

4 ἔσχον] Naber, ἔσχεν LG. 9 γίνεται LG. 10 ἧς] Reiske, ἣν LG 
11 λοτῷ LG 15 κυχλωπίαν G, κυχλωπείαν L 18 u' οἰκεῖν Her- 

werden 19 καϑόδου)] Reiske, χαϑόλου LG 20 ὕπο] fort. ϑεοῦ 
93 τενάρου mut. in ταινάρου G 



ΗΡΑΚΛῊΣ 9 

ἐς φῶς ἀνάξων, ἔνϑεν οὐχ ἥκει πάλιν. 25 

γέρων δὲ δή τις ἔστι Καδμείων λόγος 

ὡς ἦν πάρος Ζ]ίρκης τις εὐνήτωρ xoc 

τὴν ἑπτάπυργον τήνδε δεσπόζων πόλιν. 

τὼ λευκοπώλω πρὶν τυραννῆσαι χϑονὺς 

Augíov' ἠδὲ Ζῆϑον, ἐκγόνω his. 80 

οὗ ταὐτὸν ὄνομα παῖς πατρὸς κεκλημένος, 

Καδμεῖος οὐκ ὥν, ἀλλ᾽ dm Εὐβοίας μολών, 
κτείνει Κρέοντα καὶ κτανὼν ἄρχει y90vóg, 

στάσει νοσοῦσαν τήνδ᾽ ἐπεσπεσὼν πόλιν. 
ἡμῖν δὲ κῆδος ἐς Κρέοντ᾽ ἀνημμένον 35 
κακὸν μέγιστον, ὡς ἔοικε, γίγνεται. 

τοὐμοῦ γὰρ ὄντος παιδὸς ἐν μυχοῖς χϑονὸς 

ὁ χκαινὺς οὗτος τῆσδε γῆς ἄρχων xoc 
τοὺς Ἡρακλείους παῖδας ἐξελεῖν ϑέλει 

κτανὼν δάμαρτά 9', ὡς φόνῳ σβέσῃ φόνον. 40 

κἄμ᾽, si τι δὴ χρὴ κἄμ᾽ ἐν ἀνδράσιν λέγειν 
γέροντ᾽ ἀρχεῖον, μή ποϑ᾽ οἵδ᾽ ἠνδρωμένοι 
μήτρῳ συνεχπράξωσιν αἵματος δίκην. 

ἐγὼ δὲ" λείπει γάρ μὲ τοῖσδ᾽ ἐν δώμασιν 

τροφὸν τέκνων οἶἰκουρόν, ἡνίκα χϑονὸς 45 

μέλαιναν ὕρφνην εἰσέβαινε παῖς ἐμός" 

σὺν μητρί, τέχνα μὴ ϑάνωσ᾽ Ἡρακλέους, 
βωμὸν καϑίζω τόνδε σωτῆρος Ζιός. 

ὃν χκαλλινίχου δορὸς ἄγαλμ᾽ ἰδούσατο 

Μινύας κρατήσας οὑμὸς εὐγενὴς τόκος. 50 

πάντων δὲ χρεῖοι τάσδ᾽ ἕδρας φυλάσσομεν, 
σίτων ποτῶν ἐσθῆτος, ἀστρώτῳ πέδῳ 

πλευρὰς τιϑέντες᾽ ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι 
δόμων καϑήμεϑ᾽ ἀπορίᾳ σωτηρίας. 

21 εὐνάτωρ Nauck 28 τῆς ἑπταπύργου τῆσδε... πόλεως Nauck 
30 ἀμφίονα L, ἀμφίον᾽ 0G 35 &vquuévov| amicus Musgravii, &v- 

nyuévor LG 36 γίνεται LG 38 καινὸς) Elmsley, κλεινὸς LG 
40 δάμαρτά 9^| Canter, δάμαρτα L, δάμαρτ᾽ iG 48 μήτρῳ cvvezoc- 
$ecw] Naber, μήτρωσιν ἐχπράξωσιν LG. Cfr. Poll. III 16 μητρὸς πα- 
τήρ᾽ τοῦτον δ᾽ Εὐριπίδης μήτρωα ὠνόμασεν et infra v. 547 41 fort. 
τοῖσδε δώμασιν Αἴ ἡρακλέος LG. Versum delet Nauck 49 ἱδρύ- 
σατο L, ἠἡτήσατο G 53 sq. delet Usener 53 πλευρὰν Elmsley 



0 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

φίλων δὲ τοὺς μὲν οὐ σαφεῖς ὁρῶ φίλους, 55 
of δ᾽ ὄντες ὀρθῶς ἀδύνατοι προσωφελεῖν. 
τοιοῦτον ἀνθρώποισιν ἡ δυσπραξία" 

ἧς μήποϑ᾽ ὅστις καὶ μέσως εὔνους ἐμοὶ 
, , ELI , , 

τύχοι, φίλων ἔλεγχον ἀψευδέστατον. 

MELPAPA. 

ὦ πρέσβυ, Ταφίων ὅς ποτ᾽ ἐξεῖλες πόλιν 60 
στρατηλατήσας κλεινὰ Καδμείων δορός. 

ὡς οὐδὲν ἀνθρώποισι τῶν ϑείων σαφές. 
2 à] ^ M? 3 P2 Ἂν , ἐγὼ yàg οὔτ᾽ ἐς πατέρ᾽ ἀπηλάϑην τύχης. 

ὃς εἵνεκ᾽ ὄλβου μέγας ἐκομπάσϑη ποτέ, 
ἔχων τυραννίδ᾽. ἧς μακραὶ λόγχαι πέρι 65 

-— 3 9 τ 3 , 5 , 

πηδῶσ᾽ ἔρωτι σώματ᾽ εἰς εὐδαίμονα, 

ἔχων δὲ τέχνα κἄμ᾽ ἔδωκε παιδὶ σῷ 

ἐπίσημον εὐνὴν Ἡρακλεῖ συνοικίσας. 

καὶ νῦν ἐκεῖνα μὲν ϑανόντ᾽ ἀνέπτατο, 

ἐγὼ δὲ καὶ σὺ μέλλομεν ϑνήσκειν. γέρον, το 

οἵ 9" ἩἩράκλειοι παῖδες. oUg ὑπὸ πτεροῖς 
, AJ E/4 κι c , 

σῳῴζξω νεοσσοὺς ὄρνις ὡς ὑφειμένους. 

ot δ᾽ εἰς ἔλεγχον ἄλλος ἄλλοϑεν πίτνων. 

ὦ μῆτερ, αὐδᾷ, ποῦ πατὴρ ἄπεστι γῆς; 

τί δρᾷ, πόϑ᾽ ἥξει; τῷ νέῳ δ᾽ ἐσφαλμένοι τὸ 
E ' , 22 ἊΝ M , 

ζητοῦσι τὸν τεχόντ᾽" ἐγὼ δὲ διαφέρω 

λόγοισι μυϑεύουσα. ϑαυμάζων δ᾽ ὅταν 
πύλαι ψοφῶσι, πᾶς ἀνίστησιν πόδα. 

ὡς πρὸς πατρῷον προσπεσούμενοι γόνυ. 
T s p 3 A SEES! ΄ , 

νῦν οὖν τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἢ πόρον σωτηρίας 80 

ἐξευμαρίζῃ, πρέσβυ: πρὸς σὲ γὰρ βλέπω. 
ς » , cr 35 ^ , » , 5 ὡς οὔτε γαίας ὅρι᾿ ἂν ἐκβαῖμεν λάϑρα 

55 in marg. ὡραῖον adscer. | 58 μέσος G 61 fort. Καδμείου 
62 ϑείων Ps. Justin. expos. rect. fid. 8 (οὐδὲν γὰρ ἀνϑρώποις τῶν 

ϑείων σαφές), ϑεῶν LG 64 ὃς l, ὡς LG | οὔνεκ᾽ ὄλβου] Canter, οὐκ 
ἐν ὄλβω LG 65 sq. fort. ἣ μακραῖς λόγχαις ὕπως δεινοῖς ἔρωσι. πάν- 
τοϑεν τοξεύεται ex frgm. 850 N. 69 ϑανόντ᾽] &vóvgr Madvig 
11 ὑπὸ πτεροῖς) Plerson, ὑποπτέρους LG 12 ὑφειμένους} Kirchhoff, 
ὑφειμένη LG — 14 ποῦ] Elmsley, ποῖ LG | πατὴρ L, σωτὴρ G “1 fort. 
λόγοισιν εὐθυμοῦσα. Cfr. Aesch. frg. 350,4 | &«vuc£ov] Kirchhoff, ϑαυμάξω 
LG "8 πᾶς LG, πᾶς v | πῶ ἀνίστησι L, ἀνίστησιν 1G. . 80: πό- 
ρον] Musgrave, πέδον LG 81 ἐξευμαρίξεις Nauck, ἐξευτρεπίξῃ B. Prinz 
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φυλακαὶ γὰρ ἡμῶν κρείσσονες κατ᾽ ἐξόδους" 

οὔτ᾽ ἐν φίλοισιν ἐλπίδες σωτηρίας 

ἔτ᾽ εἰσὶν ἡμῖν. ἥντιν᾽ οὖν γνώμην ἔχεις 85 
λέγ᾽ ἐς τὸ κοινόν, μὴ ϑανεῖν ἕτοιμον ἢ), 

χρόνον ὃὲ μηκύνωμεν ὕντες ἀσϑενεῖς. 
AM. ὦ ϑύγατερ, οὔτοι ῥάδιον τὰ τοιάδε 

φαύλως περαίνειν σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου. 
ΜΗ. λύπης τι προσδεῖς ἢ φιλεῖς οὕτω φάος: 90 

ΑΜ. καὶ τῷδε χαίρω καὶ φιλῶ τὰς ἐλπίδας. 
ΜΕ. κἀγώ: δοκεῖν δὲ τἀδόκητ᾽ οὐ χρή, γέρον. 
AM. ἐν ταῖς ἀναβολαῖς τῶν κακῶν ἔνεστ᾽ ἄκη. 

ΜΕ. ὃ δ᾽ ἐν μέσῳ μὲ λυπρὸς ὧν δάκνει χρόνος. 

ΑΜ. γένοιτό τἄν, ὦ ϑύγατερ, οὔριος δρόμος 95 
&x τῶν παρόντων τῶνδ᾽ ἐμοὶ καὶ σοὶ κακῶν. 

ἔλθοι τ᾽ ἔτ᾽ ἂν παῖς obuóg, εὐνήτωρ δὲ σός. 
ἀλλ᾽ ἡσύχαζε καὶ δακρυρρόους τέκνων 

πηγὰς ἀφαίρει καὶ παρευκήλει λόγοις. 

κλέπτουσα μύϑοις ἀϑλίους κλοπὰς ὅμως. 100 

κάμνουσι γάρ τοι xci βροτῶν αἵ συμφοραί, 

καὶ πνεύματ᾽ ἀνέμων οὐκ ἀεὶ δώμην ἔχει" 

[οἵ v' εὐτυχοῦντες διὰ τέλους οὐκ εὐτυχεῖς.] 

ἐξίσταται γὰρ πάντ᾽ ἀπ’ ἀλλήλων δίχα. 

οὗτος δ᾽ ἀνὴρ ἄριστος ὅστις ἐλπίσι 105 

πέποιϑεν αἰξί" τὸ δ᾽ ἀπορεῖν ἀνδρὸς κακοῦ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὑψόροφα μέλαϑρα stroph. 
καὶ γεραιὰ Ócuvv, ἀμφὶ βάκτροις 

ἔρεισμα Qéusvog, ἐστάλην ἰηλέμων 

γέρων ἀοιδὸς ὥστε πολιὸς ὄρνις. 110 

83 κρείσσονες 4, Ἀρέσσονες L, χρέσονες G 80 xswóv G, corr. g 
87 χρόνω G, corr. 4, πόνον R. Prinz 89 περαίνειν) Reiske, παραι- 
νεῖν LG | πόνου] fort. χρόνου 90 προσδεῖ σ᾽ 1 91--οὅ lineo- 
lae pro notis praefisae in σα. 94 us] ye Dobree — 95 γένοιτο τἄν] 
Erfurdt, γένοιτ᾽ ἄν LG . 97 τέτ᾽ ἂν LG | εὐνάτωρ Nauck 98 τέκ- 
vov L, τέκνον 1G 101 βροτοῖς αἱ ξυμφοραί schol. Pind. Pyth. 3, 
160 103 omittit Stob. fl. 110, 7 qui 101—106 laudat, delevit Nauck 

104 μεϑίσταται. Stobaeus 105 ἐλπίσιν 1 106 αἰεί LG, sed ist 
in lit. scr. 7 107 ὑψφόροφα)] Musgrave, ὑπώροφα LG 109 ἰαλέμων 
Hermann 110 γέρων] Nauck, γόων LG 
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ἔπεα μόνον καὶ δόκημα νυκτερωπὸν 

ἐννύχων ὀνείρων, 

τρομερὰ μέν, ἀλλ᾽ ὅμως πρόϑυμα. 
ὦ τέκεα πατρὸ: ἀπάτορ᾽. ὦ 
γεραιὲ σύ τε τάλαινα μᾶ- 115 
τερ, ἃ τὸν (0m δόμοις 

πόσιν ἀναστενάζειο. 

μὴ πόδα προχάμητε antistr. 

βαρύ vs κῶλον ὥστε πρὸς πετραῖον 120 

λέπας ζυγηφόρων ἄναντες ἅρματος 

βάρος φέρον τροχηλάτοιο πώλων. 

λαβοῦ χερῶν καὶ πέπλων. ὅτου λέλοιπε 

ποδὸς ἁμαυρὸν ἴχνος" 

γέρων γέροντα παρακόμιξε, 12 5 

τὸ πάρος ἐν ἡλίκων πόνοις 
c 4 , , 
Q ξύνοπλα δόρατα νέα νέῳ 

ξυνῆν ποτ᾽. εὐκλεεστάτας 

πατρίδος οὐκ ὀνείδη. 

ἴδετε, πατρὸς ὡς 180 

γοργῶπες αἵδε προσφερεῖς 

ὀμμάτων αὐγαί, 
' N M , , 3 , 

τὸ Ó& χακοτυχὲς οὐ λέλοιπεν ἐκ τέκνων 

οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. : 
᾿Ελλὰς ὦ ξυμμάχους 135 
οἵους οἵους ὀλέσασα 

τούσδ᾽ ἀπεστερήσῃ. 

[11 ἔπεα] ὄνομα Plut. Mor. 1066 C, ἔπη Dindorf, ψόφος Nauck 
{12 ἐννύχων] ἐνυπνίων Herwerden 118 μὲν] Tyrwhitt, μόνον LG 
114 ὦ τέκεα] Hermann, ἰὼ τέκεα τέχεα LG 119 πόδα προχάμητε!] 
Musgrave, προχάμητε πόδα LG 121 ξυγηφόρων ἄναντες ἅρματος] 
scripsi, ζυγηφόρον πῶλον ἀνέντες ὡς LG 122 πώλων] scripsi, πώλου 
LG 128 χερὸς Wilamowitz 1258 παρκόμιξε olim Nauck 126 πό- 

votó L, πόνοισιν G 121 ξύνοχα Pflugk | δούρατα | | νέα om. G 
198 ξυνῆν mov | fort. ξυνῆπτον 130 in marg. yo. πατέρα 1, quod de- 
levit alia manus 132 sq. fort. ὀμμάτων αὐγαὶ τέκνων, τὸ δὲ wcxorv- 
χὲς ἐλλέλοιπεν εὐγένειαν 188 δὲ 7.6, δὲ δὴ 1 134 ἀπήχεται G 
136 ὀλέσασα fort. delendum 131 ἀπεστερήσῃ] L. Dindorf, ἀποστε- 
ρήσῃ LG 
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ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τῆσδε κοίρανον χϑονὸς 
Aóxov περῶντα τῶνδε δωμάτων πέλας. 

ΛΎΚΟΣ. 

τὸν Ἡράκλειον πατέρα καὶ ξυνάορον, 140 
εἰ χρή μ᾽, ἐρωτῶ" χρὴ δ᾽, ἐπεί γε δεσπότης 
ὑμῶν καϑέστηχ᾽, ἱστορῶν ὃ βούλομαι. 
τίν᾽ ἐς χρόνον SUE μηκῦναι βίον; 
τίν᾽ ἐλπίδ᾽ ἀλκήν τ᾽ εἰσορᾶτε μὴ ϑανεῖν; 
ἢ τὸν παρ᾽ "in πατέρα τῶνδε κείμενον 145 
πιστεύεϑ᾽ ἥξειν, ὡς ὑπὲρ τὴν ἀξίαν 
τὸ πένϑος αἴρεσϑ', εἰ ϑανεῖν ὑμᾶς χρεών, 
σὺ μὲν καϑ' Ἑλλάδ᾽ ἐκβαλὼν κόμπους κενούς, 
ὡς συ σμύς σοι Ζεὺς τέκοι νέον, 
σὺ δ᾽ ὡς ἀρίστου φωτὸς ἐκλήϑης δάμαρ. 180 
τί δὴ τὸ σεμνὸν σῷ κατείργασται πόσει, 
ὕδραν ἕλειον εἰ διώλεσε κτανὼν 
ἢ τὸν Νέμειον ϑῆρ᾽; ὃν ἐν βρόχοις ἑλὼν 
βραχίονός φησ᾽ ἀγχόναισιν ἐξελεῖν. 
τοῖσδ᾽ ἐξαγωνίξεσϑε; τῶνδ᾽ ἄρ᾽ εἵνεκα 1i 
τοὺς "Ho«xAs(ovg παῖδας οὐ ϑνήσκειν χρεών; 
ὃς ἔσχε δόξαν οὐδὲν Qv εὐψυχίας 
ϑηρῶν ἐν αἰχμῇ, τἄλλα δ᾽ οὐδὲν HIER TOISG 
ὃς οὔποτ᾽ ἀσπίδ᾽ ἐσχε πρὸς λαιᾷ χερὶ 
οὐδ᾽ ἦλϑε λόγχης ἐγγύς, ἀλλὰ τόξ᾽ ἔχων, 160 
κάκιστον ὕπλον, τῇ φυγῇ πρόχειρος ἦν. 
ἀνδρὸς δ᾽ ἔλεγχος οὐχὶ τόξ᾽ εὐψυχίας, 
ἀλλ᾽ ὃς μένων βλέπει τε κἀντιδέρκεται 
δορὸς ταχεῖαν ἄλοκα τάξιν ἐμβεβώς. 
ἔχει δὲ τοὐμὸν οὐκ ἀναίδειαν, γέρον, 165 

σι σι 

140 Lye notam hic omissam versui 141 praefigunt LG, corr. Bar- nes 141 ἐπεὶ ᾽γὼ Blaydes 142 καϑέστηκ᾽ (αἱ et χ᾽ in litura scripto L | ἱστορῶν] Naber, ἱστορεῖν LG . 145 róvós G — 146 ὡς] Matthiae, 
oc)" LG 148 xsvove L, καινοὺς G 149 τέκοι νέον LG, λείπει adser. 1, τ addidit p, ἜΣ δι λέχους Pflugk, fort. τέκοι κοινὸν γό- vov — 151—6 post 164 collocat Schenkl 155. οὔνεκα x οὔνεκεν L 157 ὃ δ᾽ ἔσχε Wilamowitz 150 ἔσχε] fort. εἶχε. Cfr. 15 161 ὅπλων Elmsley 163 βλέπει) πρέπει F. Gu. Schmidt T fort. τραχεῖαν ἄλοκα (ὦλκαὶ) τάξιν ἐμβεβὼς δορός 
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ἀλλ᾽ εὐλάβειαν" οἷδα γὰρ κατακτανὼν 
Κρέοντα πατέρα τῆσδε καὶ ϑρόνους ἔχων. 

οὔχουν τραφέντων τῶνδε τιμωροὺς ἐμοὶ 

Xonto λιπέσϑαι τῶν δεδραμένων δίκην. 
AM. τῷ τοῦ Διὸς μὲν Ζεὺς ἀμυνέτω μέρει 170 

παιδός" τὸ δ᾽ εἰς £u', Ἡράκλεις, ἐμοὶ μέλει 
λόγοισι τὴν τοῦδ᾽ ἀμαϑίαν ὑπὲρ σέϑεν 
δεῖξαι" κακῶς γάρ σ᾽ οὐχ ἐατέον κλύειν. 
πρῶτον μὲν οὖν τἄρρητ᾽᾽ ἐν ἀρρήτοισι γὰρ 

τὴν σὴν νομίζω δειλίαν, ᾿Πράκλεες" 11 
σὺν μάρτυσιν ϑεοῖς δεῖ μ᾽ ἀπαλλάξαι σέϑεν. 
ΖΙιὸς κεραυνὸν δ᾽ ἠρόμην τέϑριππά τε. 
ἐν οἷς βεβηκὼς τοῖσι γῆς βλαστήμασιν 

Γίγασι πλευροῖς πτήν᾽ ἐναρμόσας βέλη 

τὸν καλλίνικον μετὰ ϑεῶν ἐκώμασεν" 180 

τετρασκελές 9" ὕβρισμα. Κενταύρων γένος. 
Φολόην ἐπελϑών, ὦ κάκιστε βασιλέων, 
ἐροῦ τίν᾽ ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐχκρίνειαν ἂν 
ἢ οὐ παῖδα τὸν ἐμόν. ὃν σὺ φὴς εἶναι δοχεῖν. 
ΖΔίρφυν v! ἐρωτῶν ij σ᾽ ἔϑοεψ᾽ ᾿Αβαντίδα, 185 
οὐκ ἄν σ᾽ ἐπαινέσειεν" οὐ γὰρ ἔσϑ᾽ ὅπου 
ἐσθλόν τι δράσας μάρτυρ᾽ ἂν λάβοις πάτραν. 
τὸ πάνσοφον δ᾽ εὕρημα, τοξήρη σάγην. 
μέμφῃ" κλύων νῦν τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφὸς γενοῦ. 
ἀνὴρ ὁπλίτης δοῦλός ἐστι τῶν ὅπλων 190 

[καὶ τοῖσι συνταχϑεῖσιν οὖσι μὴ ἀγαϑοῖς 

αὐτὸς τέϑνηκε δειλίᾳ τῇ τῶν πέλας.) 
ϑραύσας τὲ λόγχην οὐκ ἔχει τῷ σώματι 

168 sq. ἐμοὶ] Camper, ἐμοὺς LG | fort. τιμωρούς ποτὲ χρήξω γενέ- 
σϑαι τῶν δεδραμένων ἐμοί 169 δεδραμένων apogr. Paris., δεδρασμέ- 
vov LG 1171 fort. ἐμοῖς 11 δειλίαν G, c super À scr. g | ὦ Ἣρά- 
xAtig Plut. Cat. min. 52 176 μάρτυσι. G 177 χεραυνὸν ἱστόρει 
Kayser, fort. χεραυνέ, δεῦρό μοι (δεῦρό μοι Reiske) 183 ἐκχρίνειαν] 
Dobree, ἐγκρίνειαν LG 184 delet Herwerden 185 Z4iogvv] Mus- 
grave, δίρφην LG, νύμφην g | zliopve δ᾽ ᾿Ερετρίας.. ᾿“βαντίδος Har- 
lung. Fort. ante 185 lacuna statuenda 186 σ᾽ ἐπαινέσειεν) Reiske, 
ἐπαινέσειεν L, y! ἐπαινέσειεν 0G. 1:8 σαγήν Dindorf ex Herodiani 
praecepto 189 γενοῦ] Barnes, γίνου LG 191sq. delevi [191 ᾽γα- 
(oig LG 193 τὲ L, δὲ G 



ΗΡΑΚΛΗΣ DE 

ϑάνατον ἀμῦναι. ἴεν ἔχων ἀλκὴν μόνον" 
ὅσοι δὲ τύξοις χεῖρ᾽ ἔχουσιν εὔστοχον, 195 
ὃν uiv τὸ λῷστον, μυρίους οἰστοὺς ἀφεὶς 
ἄλλοις τὸ σῶμα ῥύεται μὴ Moe usi, 
ἑκὰς δ᾽ ἀφεστὼς πολεμίους ἀμύνεται 
τυφλοῖς ὀρῶνταρ οὐτάσας τοξούμασιν 
τὸ σῶμά τ᾽ οὐ δίδωσι τοῖς ἐναντίοις, 900 
ἐν εὐφυλάχτῳ δ᾽ ἐστί: τοῦτο δ᾽ ἐν μάχῃ 
σοφὸν μάλιστα. ὑρῦντα πολεμίους κακῶς 
σῴξειν τὸ σῶμα, μὴ "x τύχης ὡρμισμένον. 
λόγοι μὲν οἵδε τοῖσι σοῖς ἐναντίαν 
γνώμην ἔχουσι τῶν καϑεστώτων πέρι. 205 
UAI δὲ δὴ τί τούσδ᾽ ἀποχτεῖναι ϑέλεις: 
τί σ᾽ οἵδ᾽ ἔδρασαν; ἕν τί σ᾽ ἡγοῦμαι σοφόν 
εἰ τῶν ἀρίστων τἄκγον᾽ αὐτὸς ὧν κακὸς 
δέδοικας. ἀλλὰ τοῦϑ᾽ ὅμως ἡμῖν βαρύ, 
εἰ δειλίας σῆς, dodenus εἵνεκα, 210 
ὃ χρῆν σ᾽ ὑφ’ ἡμῶν τῶν ἀμεινόνων παϑεῖν, 
εἰ Ζεὺς δικαίας εἶχεν εἰς ἡμᾶς φρένας. 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχειν γῆς σκῆπτρα τῆσδ᾽ αὐτὸς ϑέλεις, 
ἔασον ἡμᾶς φυγάδας ἐξελϑεῖν χϑονός" 
βίᾳ δὲ δράσῃς μηδέν, ἢ πείσῃ βίαν. 
ὅταν ϑεοῦ σοι πνεῦμα μεταβαλὸν τύχῃ. 
φεῦ" 

3 

τῷ μαι σι 

ὦ γαῖα Κάδμου" καὶ γὰρ εἰς σ᾽ ἀφίξομαι 
d ὀνειδιστῆρας ἐνδατούμενος" 
τοιαῦτ᾽ ἀμύνεϑ᾽ Ἡρακλεῖ, τέκνοισί τε: 
ὃς εἷς Μινύαισι πᾶσι διὰ μάχης μολὼν 290 
Θήβαις ἔϑηκεν ὄμμ᾽ ἐλεύϑερον βλέπειν. 
οὐδ᾽ ᾿Ελλάδ᾽ ἤνεσ᾽ οὐδ᾽ ἀνέξομαί ποτε 
σιγῶν, κακίστην λαμβάνων ἐς παῖδ᾽ ἐμόν, 

194 μίαν] Tyrwhitt, γ᾽ ἂν LG 203 ὡρμισμένον] Reiske, ὧρμι- 
σμένους LG 204 λόγοισι G. 208 ἀριστέων Nauck | τἄγκον᾽ (αἱ 212 v. suspectus 216 βίᾳ .. βίαν] Reiske, βίαν .. λίαν LG 
216 ϑεός... μεταβαλὼν apogr. Paris, 217 sic Οὐ Lg, si 6^ G. 918 2ó- 
γοις üvstótovijon: V Blaydes (fort. ὀνειδιστῆρσί 6) 219 τοιαῦϑ'᾽ L, τοι- 
αὔτ᾽ ἃ 220 Μηινύαις ὃς εἷς ἅπασι Elmsley, Πηνύαισιν εἷς ὃς πᾶσι 
anonymus 
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ἣν χρῆν νεοσσοῖς τοῖσδε πῦρ λόγχας ὅπλα 

φέρουσαν ἐλϑεῖν, ποντίων καϑαρμάτων 

χέρσῳ T' ἀμοιβὰς ὧν ἐμόχϑησεν πατήρ. 
τὰ δ᾽. ὦ τέκν᾽ ὑμῖν οὔτε Θηβαίων πόλις 
οὔϑ᾽ 'EAAdg ἀρκεῖ" πρὸς δ᾽ ἔμ᾽ ἀσϑενῆ φίλον 
δεδόρκατ᾽, οὐδὲν ὄντα πλὴν γλώσσης ψόφον. 

ῥώμη γὰρ ἐκλέλοιπεν ἣν πρὶν εἴχομεν, 280 
γήρᾳ δὲ τρομερὰ γυῖα κἀμαυρὸν σϑένος. 
εἰ δ᾽ ἦ νέος τε κἄτι σώματος κρατῶν, 

n2 τῷ Qt 

λαβὼν ἂν ἔγχος τοῦδε τοὺς ξανϑοὺς πλόκους 

καϑῃμάτωσ᾽ ἄν, ὥστ᾽ ᾿“τλαντικῶν πέραν 
φεύγειν ὅρων νιν δειλίᾳ τοὐμὸν δόρυ. 235 

XO.  &g' οὐκ ἀφορμὰς roig λόγοισιν ἁγαϑοὶ 

ϑνητῶν ἔχουσι, κἂν βραδύς τις ἢ λέγειν; 
ATK. σὺ μὲν λέγ᾽ ἡμᾶς οἷς πεπύργωσαι λόγοις. 

ἐγὼ δὲ δράσω σ᾽ ἀντὶ τῶν λόγων κακῶς. 

ἄγ᾽. οἱ μὲν ᾿Ελικῶν᾽, ot δὲ Παρνασοῦ πτυχὰς 240 

τέμνειν ἄνωχϑ'᾽ ἐλθόντες ὑλουργοὺς δρυὸς 

κορμούς ἐπειδὰν δ᾽ ἐσκομισϑῶσιν πόλει, 
βωμὺν πέριξ νήσαντες ἀμφήρη ξύλα 

ἐμπίπρατ᾽ αὐτῶν καὶ πυροῦτε σώματα 
πάντων, ἵν᾿ εἰδῶσ᾽ οὕνεκ᾽ οὐχ ὁ κατϑανὼν 245 
κρατεῖ χϑονὸς τῆσδ᾽, ἀλλ᾽ ἐγὼ và νῦν τάδε. 
ὑμεῖς δέ, πρέσβεις. ταῖς ἐμαῖς ἐναντίοι 

γνώμαισιν ὄντες. οὐ μόνον στενάξετε 

τοὺς “Ηρακλείους παῖδας, ἀλλὰ καὶ δόμου 

τύχας. ὅταν πάσχῃ τι, μεμνήσεσϑε δὲ 
δοῦλοι γεγῶτες τῆς ἐμῆς τυραννίδος. 

ΕΘ οι e 

224 χρῆν] xov apogr. Paris, xo; LG | τῆσδε G, τοῖσδε g 
226 χέρσῳ] Nauck, χέρσου LG | ἐμόχϑησας LG, ἐμόχϑησεν l | πατήρ] Reiske, 
χάριν LG 227 τὰ δ᾽, o] Elmsley, τάδ᾽ οὐ LG | τέκνα L, τέκν᾽ 16 

228 ἐμέ L, ἔμ᾽ 16] φίλον G, φίλου 7 229 ψόφων Lg, ψόφον 0G 
232 ἦν LG κἄτι σώματος) fort. καὶ βραχίονος 234 ὥστ᾽ .L (sic 
scr. ut facile ἔστ᾽ legas), ἔστ᾽ G | πέραν LG, πέρα 1 235 νιν] Elms- 
ley, &v LG 236 chori nota deest in LG | λόγοισι G., corr. g | ot^ γα- 
ϑοὶ LG 281 ϑνητῶν]) fort. γνώμην 289 σὲ L, σ᾽ (G 240 ἄγε L, 
ἄγ᾽ l| πτύχας LG 241 ἐλϑόντες} Dobree, ἐλϑόντας LG 248 βω- 
μὸν] Brodeau, βωμῶν LG 244 χαὶ πυροῦται (΄, corr. g, fort. κἀκ- 
πυροῦτε 245 οὐχ ὃ corr. apogr. Paris, οὐ LG 2446 τάδε] ὅδε Her- 
werden 248 στενάξετε] Heath, στενάξετε LG 
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XO. ὦ γῆς λοχεύμαϑ', otc "άρης σπείρει ποτὲ 
λάβρον δράκοντος ἐξερημώσας γένυν. 

3 - ' Y - 2 , οὐ σκῆπτρα, χειρὺς δεξιᾶς ἐρείσματα, 
, - ^ E ᾽ 3 ' 3 , , M» ἀρεῖτε καὶ τοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἀνόσιον κόρα 255 
καϑαιματώσεϑ', ὅστις οὐ Καδμεῖος ὧν 

ἄρχει κάκιστος τῶν νέων ἔπηλυς ὦν; 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐμοῦ γε δεσπόσεις χαίρων ποτέ, 
οὐδ᾽ ἁπόνησα πόλλ᾽ ἐγὼ καμὼν χερὶ 
ἕξεις" ἀπέρρων δ᾽ ἔνϑεν ἦλϑες ἐνθάδε, 900 

ὕβριξ᾽ " ἐμοῦ γὰρ ξῶντος οὐ κτενεῖς ποτε 

τοὺς “Πρακλείους παῖδας᾽ οὐ τοσόνδε γῆς 

ἔνερϑ'᾽ ἐκεῖνος κρύπτεται λιπὼν τέκνα. 

ἐπεὶ σὺ μὲν γῆν τήνδε διολέσας ἔχεις. 

ὃ δ᾽ ὠφελήσας ἀξίων οὐ τυγχάνει" 265 
M , , 3 3 , , 2 ' 

κἄπειτα πράσσω πόλλ᾽ ἐγώ, φίλους Éuovg 

ϑανόντας εὖ δρῶν, οὗ φίλων μάλιστα δεῖ; 
ὦ δεξιὰ χείρ, ὡς ποϑεῖς λαβεῖν δόρυ. 
ἐν δ᾽ ἀσϑενείᾳ τὸν πόϑον διώλεσαςο. 

ἐπεί σ᾽ ἔπαυσ᾽ ἂν δοῦλον ἐννέποντά us 210 
καὶ τάσδε Θήβας εὐκλεῶς ὠκήσαμεν. 

ἐν αἷς σὺ χαίρεις. οὐ γὰρ εὖ φρονεῖ πόλις 

στάσει νοσοῦσα καὶ κακοῖς βουλεύμασιν" 

οὐ γάρ ποτ᾽ ἂν σὲ δεσπότην ἐκτήσατο. 

ME. γέροντες, αἰνῶ" τῶν φίλων γὰρ εἵνεκα 275 

ὀργὰς δικαίας τοὺς φίλους ἔχειν χρεών᾽ 
ec - ᾽ rr , , 

ἡμῶν δ΄ ἕκατι δεσπόταις ϑυμούμενοι 
5 , - , Hi E 5 , 

πάϑητε μηδὲν. τῆς δ᾽ ἐμῆς. Augugovov, 
, 2 2 , ^ , γνώμης ἄκουσον, ijv τί σοι δοκῶ λέγειν. 

ἐγὼ φιλῶ μὲν τέκνα᾽ πῶς γὰρ οὐ φιλῶ 980 
er ς , M ' ^M 

CtLXTOV, ἀμόχϑησα:; καὶ τὸ κατϑανεῖν 

252 XO.] H. Stephanus, Aug. LG | Aoysóuc9", ove] Pierson, 1λό- 
qsvuc rove LG | σπείρεις LG, σπείρει 1 254 ἐρείσματα] H. Stepha- 
nus, δρίσματα LG 255 αἱρεῖτε οὖ in marg. ἀρεῖτε L, ἀρεῖτε G 
256 χαϑαιματώσετε LG, καϑαιματώσετ᾽ Ll καϑαιματώσεθϑ᾽ g 281 νέων] 
ἐτῶν Reiske | τῶν νέων ἐπηλύδων Kirchhoff 259 ἃ πόνησα LG, ἃν 
ἐπόνησα 1 269 πόϑον Plut. Mor. 193 C, πότμον LG 212 χαίρεις] 
fort. χλίξις 214 ἄν σὲ LG 915 οὔνεχα LG 280 ἐγὼ φιλῶ μὲν 
τἀμὰ τέκνα πῶς γὰρ ov; — QCobet 
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δεινὸν νομίζω" τῷ δ᾽ ἀναγκαίῳ τρόπῳ 

ὃς ἀντιτείνει σκαιὸν ἡγοῦμαι βροτῶν. 

ἡμᾶς δ᾽, ἐπειδὴ δεῖ ϑανεῖν, ϑνήσκειν χρεὼν 

μὴ πυρὶ καταξανϑέντας. ἐχϑροῖσιν γέλων 

διδόντας. οὑμοὶ τοῦ ϑανεῖν μεῖζον κακόν. 

ὀφείλομεν γὰρ πολλὰ δώμασιν καλά" 

σὲ μὲν δόκησις ἔλαβεν εὐκλεὴς δορός. 

ὥστ᾽ οὐκ ἀνεκτὸν δειλίας ϑανεῖν σ᾽ ὕπο; 

οὑμὸς δ᾽ ἀμαρτύρητος οὐκ ἔστιν πόσις, 290 
ὡς τούσδε παῖδας οὐκ ἂν ἐκσῶσαι ϑέλοι 

δόξαν κακὴν λαβόντας" οἱ γὰρ εὐγενεῖς 

r2 oo ex 

κάμνουσι roig αἰδχροῖσι τῶν véxvov ὕπερ" 

ἐμοί τὲ μίμημ᾽ ἀνδρὸς οὐκ ἀπωστέον. 

σκέψαι δὲ τὴν σὴν ἐλπίδ᾽ d λογίζομαι" 295 

ἥξειν νομίζεις παῖδα σὸν γαίας ὕπο: 

καὶ τίς ϑανόντων ἦλϑεν ἐξ “Διδου πάλιν; 

ἀλλ᾽ ὡς λόγοισι τόνδε μαλϑάξαιμεν ἄν; 
ἠκιστα᾽ φεύγειν σκαιὸν ἄνδρ᾽ ἐχϑρὸν χρεών, 

σοφοῖσι δ᾽ εἴκειν καὶ τεϑραμμένοις καλῶς" 800 
Q&ov γὰρ αἰδοῦς ὑποβαλὼν φίλ᾽ ἂν τύχοις. 
ἤδη δ’ ἐσῆλϑέ μ᾽ εἰ παραιτησαίμεϑα 
φυγὰς τέκνων τόνδ᾽ " ἀλλὰ καὶ τόδ᾽ ἄϑλιον, 
πενίᾳ σὺν οἰχτρᾷᾶ περιβαλεῖν σωτηρίαν" 

ὡς τὰ ξένων πρόσωπα φεύγουσιν φίλοις 305 

ὃν ἦμαρ ἡδὺ βλέμμ’ ἔχειν φασὶν μόνον. 

τόλμα μεϑ' ἡμῶν ϑάνατον, ὃς μένει, σ᾽ ὅμως. 
προκαλούμεϑ'᾽ εὐγένειαν, ὦ γέρον, σέϑεν" 

τὰς τῶν ϑεῶν γὰρ ὅστις ἐχμοχϑεῖ τύχας. 

πρόϑυμός ἐστιν, ἡ προϑυμία δ᾽ ἄφρων" 810 

282 sq. ἀναγκαίῳ βροτῶν .. ἡγοῦμαι τρόπον Nauck 288 βροτῶν]ὦ 
Porson, βροτόν LG 284 δεῖ om. G 285 ἐχϑροῖσι L, v add. 1 
286 διδόντας] ὀφλόντας Nauck | ὁὐμοὶ LG, in marg. ὃ ἐμοὶ 7 290 οὐκ 
ἔστιν] Herwerden, εὐκλεὴς LG (ex v. 288) 293 cicyooici] H. Stepha- 
nus, ἐχϑροῖσι LG. 290 ἤξει G, corr. g | ὕπο] ἄνω Nauck 801 ózo- 
βαλὼν] Brunck, ὑπολαβὼν LG | φίλ᾽ ἂν τύχοις] H. Stephanus, φίλ᾽ àv 
τέμοις LG, in marg. yo. φίλ᾽ ἂν τελοῖς L, τελοῖς etiam g 808 τόνδ᾽] 
scripsi, τῶνδ᾽ LG 305 φεύγουσι L, v add. | φίλοις] Matthiae, φί- 
λοι LG 307 ὅμως fort. ὁμῶς 308 “προκαλούμεϑ'᾽ litera post zoo 
erasa LL 309 ἐχμοχϑῆ G, ἐκμοχϑεῖ g 
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ὃ χρὴ γὰρ οὐδεὶς μὴ χρεὼν ϑήσει ποτέ. 

ΧΟ. εἰ μὲν σϑενόντων τῶν ἐμῶν βραχιόνων 
ἦν τίς σ᾽ ὑβρίζων, ῥαδίως ἔπαυσά viv: 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐσμεν. σὸν δὲ τοὐντεῦϑεν σκοπεῖν 

ὕπως διώσῃ τὰς τύχας. ᾿Αμφιτρύων. 
ΑΜ. οὔτοι τὸ δειλὸν οὐδὲ τοῦ βίου πόϑος 

ϑανεῖν ἐρύκει μ᾽, ἀλλὰ παιδὶ βούλομαι 
σῶσαι τέχν᾽" ἄλλως δ᾽ ἀδυνάτων ἔοικ᾽ ἐρᾶν. 

e — οι 

ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε φασγάνῳ δέρη 

κεντεῖν φονεύειν, ἱέναι πέτρας ἄπο. 320 

μίαν δὲ νῶν δὸς χάριν, ἄναξ, (xvosusta: 

κτεῖνόν μὲ καὶ τήνδ᾽ ἀϑλίαν παίδων πάρος, 
ὡς μὴ τέκν᾽ εἰσίδωμεν, ἀνόσιον ϑέαν, 
ψυχορραγοῦντα καὶ καλοῦντα μητέρα 

πατρός τε πατέρα. τἄλλα δ᾽ y πρόϑυμος εἶ 
πρᾶσσ᾽- οὐ γὰρ ἀλκὴν ἔχομεν ὥστε μὴ οὐ ϑανεῖν. 

ME. κἀγώ σ᾽ ἱκνοῦμαι χάριτι προσϑεῖναι χάριν, 
ἡμῖν ἵν᾿ ἀμφοῖν εἷς ὑπουργήσῃς διπλᾶ; 

κόσμον πάρες μοι παισὶ προσϑεῖναι νεκρῶν. 

δόμους ἀνοίξας" νῦν yàg ἐκκεκλήμεϑα. — C 330 

ὡς ἀλλὰ ταῦτά γ᾽ ἀπολάχωσ᾽ οἴκων πατρός. 
ATK. ἔσται τάδ᾽" οἴγειν κλῆϑρα προσπόλοις λέγω. 

κοσμεῖσϑ᾽ ἔσω μολόντες" οὐ φϑονῶ πέπλων. 

ὅταν δὲ κόσμον περιβάλησϑε σώμασιν, 

ἥξω πρὸς ὑμᾶς νερτέρα δώσων χϑονί. 

ME. ὦ τέκν᾽, ὁμαρτεῖτ᾽ ἀϑλίῳ μητρὸς ποδὶ 
πατρῷον ἐς μέλαϑρον, οὗ τῆς οὐσίας 
ἄλλοι κρατοῦσι, τὸ δ᾽ ὄνομ᾽ ἔσϑ᾽ ἡμῶν ἔτι. 

ΑΜ. ὦ Ζεῦ, μάτην ἄρ᾽ ὁμόγαμόν σ᾽ ἐχτησάμην. 

μάτην δὲ παιδὸς τὸν νεὼν ἐκλήξομεν" 840 
- 

e n2 σι 

Mu e Qt 

311 yosov] Porson, ϑεῶν LG 313 ἔπαυσά τἄν] Hartung, ἐπαύ- 
cav ἄν LG 320 πέτρας] Brodeau, πάτρας LG 323 εἰσίδω μὲν 
G 325 ἡ] Matthiae, εἰ LG 326 μὴ οὐ] Herwerden, μὴ LG 
828 ἡμῖν om. LG, add. manus tertia in L, mam. sec. superscripserat 
λείπει τμῆμα τοῦ στίχου 5829 προσϑεῖναι] περιϑεῖναι Cobet 380 δό- 
uoce G, corr. g | ἐκκεκλείσμεϑα LG | 331 fort. τοῦτο 336 τέκνα L, 

- τέμν᾽ 16 338 ἔτι] μόνον Nauck 840 παιδὸς τὸν νεὼν LG, παιδὺς 

τοι νεὼν l, fort. παιδὸς κοινὸν ὄνομ᾽ 
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» σὺ δ᾽ q69' ἄρ᾽ ἧσσον ἢ ̓ δόκεις εἶναι φίλος. 
ἀρετῇ σε νικῶ ϑνητὸς ὧν ϑεὸν μέγαν" 
παῖδας γὰρ οὐ προύδωκα τοὺς ᾿Ηρακλέους. 

σὺ δ᾽ ἐς μὲν εὐνὰς κρύφιος ἠπίστω μολεῖν, 
τἀλλότρια λέκτρα δόντος οὐδενὸς λαβών. 345 

σῴώξειν δὲ τοὺς σοὺς οὐκ ἐπίστασαι φίλους. 

ἀμαϑής τις εἶ ϑεός, ἢ δίκαιος οὐκ ἔφυς. 

XO. αἴλινον μὲν ἐπ᾽ εὐτυχεῖ stroph. 
μολπᾷ Φοῖβος ἰαχεῖ, 

τὰν καλλίφϑογγον κιϑάραν 350 

ἐλαύνων πλήκτρῳ χρυσέῳ" 
ἐγὼ δὲ τὸν γᾶς ἐνέρων τ᾽ ἐς ὄὕρφναν 

μολόντα παῖδ᾽ εἴτε ΖΙιός νιν εἴπω 

εἴτ᾽ ᾿“μφιτρύωνος iviw, 
ὑμνῆσαι στεφάνωμα μό- 35 

q9ov δι᾽ εὐλογίας ϑέλω. 
γενναίων δ᾽ ἀρεταὶ πόνων 

σι 

τοῖς ϑανοῦσιν ἄγαλμα. 

πρῶτον uiv zie ἄλσος 

ἠρήμωδε λέοντος. 800 
πυρσῷ δ᾽ ἀμφεκαλύφϑη 

ξανϑὸν κρᾶτ᾽ ἐπινωτίσας 
δεινῷ χάσματι ϑηρός" 

τάν v' ὀρεινόμον ἀγρίων antistr. 
Κενταύρων ποτὲ γένναν 365 
ἔστρωσεν τόξοις qovíoig, 

ἐναίρων πτανοῖς βέλεσιν. 

ξύνοιδε Πηνειὸς Ó καλλιδίνας 

μακραί τ᾽ ἄρουραι πεδίων ἄκαρποι 

841 ἧσσον] Fix, ἥσσων LG 844- ἢ v. suspecti 849 μολπᾷ 
etiam Athen. XIV p. 619 C, fort. πότμῳ. Cfr. Iph. A. 1523 | fort. ἰάχει 
350 καλλίφϑογγον]) H. Stephanus, καλλίφϑιτον LG 801 πλήχτω G 
352 ὄρφνην LG 354 ἴνιν LG, superscr. υἱὸν .L 356 μόχϑρων 
G, corr. g 361 zvoco? H. Stephanus | ἀφεχκαλύφϑη G, u inseruit g 
364 ὀρεινόμον)] Canter, ὀρεινόμων LG. 366 ἔστρωσεν] Reiske, ἔτρωσε 
LG 369 μακραί τ΄ ἄρουραι πεδίον τ᾽ "Avevoo? Herwerden, malim 
ucxoct τ᾽ ᾿ἀναύρου πεδίων ἄρουραι 
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xci Πηλιάδες ϑεράπναι 310 

σύγχορτοί τ᾿ Ὀμόλας ἔναυ- 
λοι, πεύκαισιν ὅϑεν χέρας 

πληροῦντες χϑόνα Θεσσαλῶν 

ἱππείαις ἐδάμαξον᾽" 

Ὁ τάν τὲ χρυσοκάρανον 

δόρκα ποικιλόνωτον 

συλήτειραν ἀγρωστᾶν 

κτείνας, ϑηροφόνον ϑεὰν 

Οἰνωᾶτιν ἀγάλλει" 

τεϑρίππων v ἐπέβα stroph. 380 
καὶ ψαλίοις ἐδάμασε πώλους 

Ζιομήδεος. αἵ φονίαισι φάτναις 

ἀχάλιν᾽ ἐθόαζξον 

κάϑαιμα σῖτα γένυσι, χαρμοναῖσιν 

ἀνδροβρῶσι δυστράπεζοι" 88ῦ 

περῶν δ᾽ ἀργυρορρύταν Ἕβρον 
διεπέρασε μόχϑον, 

ΜΜυκηναίῳ πονῶν τυράννῳ. 

ἄν τε Μηλιάδ᾽ ἀκτὰν 

᾿Δἀναύρου παρὰ πηγὰς 390 
Κύκνον ξεινοδαΐκταν 

τόξοις ὥλεσεν, ᾿μφαναί- 

ας οἰχήτορ᾽ ἄμικτον" 

ὑμνῳωδῶν r& κορᾶν antistr. 

ἤλυϑεν ἑσπέριον ἐς «Av, 395 

310 ϑεράπιναι G, ϑεράπαιναι g 3174 ἐδάμαξον) fort. ἐθόαζον. 
Cfr. Phoen. 794 — 376 δόρχα] Dindorf, δόρχαν LG 81 σῦν τ᾽ ἀτη- 
ρὸν Wakefield | &yoecr&v| Canter, ἀγρώσταν L, ἀγγρώσταν G, fort. 
Cyoor&v 319 Oivoürw| ex Hesychio, οἰνόα τίν᾽ LG, in marg. yo. 
τὴν ἀγάλλει scripto £ super st ὦ, 382 fort. φονίοισι 383 ἐδαϊζον 
Hartung 884 κάϑαιμα] Brodeau, x«9^ αἷμα LG γέννυσι 1 885. &v- 
δροβρῶσι in apogr. Paris, ἀνδροβῶσι LG 386 περῶν] Dimdorf, πέ- 
ραν LG | ἀργυρορύταν G | £goov LG, ἔβρον | 387 διεπέρασ᾽ LG, 
ἐξεπέρασ᾽ l, ἐξέπραξε (vel ἐξέπρασσε) Dindorf | μόχϑον) Musgrave, ὄχϑον 
LG 389 ἄν τε] Musgrave, τάν τε LG | Μηλιάδ᾽] Hermann, Πη- 
λιάδ᾽ LG 391 Κύκνον ξεινοδαΐκταν] Pflugk, κύκνον δὲ ξενοδαίνταν 
LG 394 ὑμνωδῶν rt xoo&v| Nauck, ὑμνῳδούς τε κύρας LG 

Euripides, Hercules. 2 
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χρύσεον πετάλων ἀπὸ μηλοφόρων 

χερὶ καρπὸν ἀμέρξων, ; 

δράκοντα πυρσόνωτον, ὅς σφ᾽ ἄπλατον 
ἀμφελικτὸς ξλικ’ ἐφρούρει, 

κτανών" ποντίας 9' ἁλὸς μυχοὺς 400 

εἰσέβαινε, ϑνατοῖς 

γαλανείας τιϑεὶς ἐρετμοῖς" 

οὐρανοῦ ὃ᾽ ὑπὸ μέσσαν 
2 , , er 

ἐλαύνει χέρας ἕδραν, 

άτλαντος δόμον ἐλϑών, 405 

ἀστρωπούς τε κατέσχεν Oi- 

χους εὐανορία ϑεῶν᾽" 

τὸν ἵἱππευτάν τ᾽ ᾿Δμαξόνων στρατὸν stroph. 
“Μαιῶτιν ἀμφὶ πολυπόταμον ; 

ἔβα δι’ Εὔξεινον οἶδμα λίμνας, 410 
τίν᾽ οὐκ ἀφ᾽ ᾿Ελλανίας 
ἄγορον ἁλίσας φίλων, 

κόρας ᾿“φρείας πέπλων 
χρυσεόστολον φάρος, 

ζωστῆρος ὀλεϑιρίους ἄγρας. 415 

τὰ κλεινὰ δ᾽ ᾿Βλλὰς ἔλαβε βαρβάρου κόρας 

λάφυρα, καὶ σῴζεται Μηυκήναις. 

τάν τὲ μυριόκρανον 

πολύφονον χύνα “έρνας 450 
TO) ἐφ σὴ , ὕδραν ἐξεπύρωσεν 

βέλεσί v' ἀμφέβαλ᾽ ἰόν, 
τὸν τρισώματον οἷσιν ἔ- 

κτα βοτῆρ᾽ ᾿Ερυϑείας. 

396 χρύσεον) Wakefield, χρυσέων LG | μηλοφύρων G, μηλοφόρον 
1, 398 ὅς σφ᾽] Hermann, ὃς LG 899 ἀμφελικτὸς} Scaliger, ἀμφε- 
λιατὸν LG, ἀμφ᾽ ἑλικτὸν 1 402 γαλανείας] Heath, ταλανίας LG, 
γαλάνειαν Wilamowitz ^ 405 fort. Ἄτλαντος πόνον ἀϑλῶν 400 ἀστρω- 
πούς L, sed inter στ et o rasura, ἀστερωπούς G | fort. κατεῖχεν 
412 ἀγορῶν LG, ἄγορον l 413 sq. fort. κόρας "4osieg φάρος yovosó- 
στολον μέτα. Cfr. Heraclid. 217 417 σῴζεται] Pflugk, σώξετ᾽ ἐν LG 

420 πολύφονον] H. Stephanus, πολύφωνον LG 491 ὕδραν L, sed 
o ex alia lit. eorr. ὦ ἐξεπύρωσε LG. Cfr. Hesych. ἐξεπύρωσεν" ἐξέϑλι 
apev (ἐξέϑυψεν Abresch) 492 ἀμφέβαλ᾽ ἰόν] scripsi, ἀμφέβαλε IL G 
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δρόμων τ᾽ ἄλλων ἀγάλματ᾽ εὐτυχῆ antistr. 425 
OujA0t' τόν τὲ πολυδάκρυον 
ἔπλευσ᾽ ἐς “Διδαν, πόνων τελευτάν. 
ἵν᾽ ἐχπεραίνει, τάλας 

βίοτον οὐδ᾽ ἔβα πάλιν. 
στέγαι δ᾽ ἔρημοι φίλων, 480 
τὼν δ᾽ ἀνόστιμον τέκνων 
Χάρωνος ἐπιμένει πλάτα 
βίου κέλευϑον ἄϑεον ἄδικον" ἐς δὲ σὰς 
χέρας βλέπει δώματ᾽ οὐ παρόντος. 4: Ju σι 

εἰ δ᾽ ἐγὼ σϑένος ἥβων 

δόρυ τ᾽ ἔπαλλον ἐν αἰχμᾷ 
, , Καδμείων vs σύνηβοι, 

τέἕέκεσιν ἂν προπαρέσταν 
3 - -- ? 5 ΄ ἀλκᾷ" νῦν δ᾽ ἀπολείπομαι 440 
- 2 , rn 

τᾶς εὐδαίμονος ἥβας. 

ἀλλ᾽ ἐσορῶ γὰρ τούσδε φϑιμένων 
ἔνδυτ᾽ ἔχοντας, τοὺς τοῦ μεγάλου 
[δή ποτὲ παῖδας] τὸ πρὶν Ἡρακλέους, 
ἄλοχόν τε φίλην ὑποσειραίους 440 
ποσὶν ἕλκουσαν τέκνα καὶ γεραιὸν 
πατέρ᾽ Ἡρακλέους. δύστηνος ἐγώ, 
δαχρύων ὡς οὐ δύναμαι κατέχειν 
γραίας ὕσσων ἔτι πηγάς. 450 

MEDAPA, 

εἶεν" τίς ἱερεύς, τίς σφαγεὺς τῶν δυσπότμων 
ἢ "ijs τυλοἴνης τῆς ἐμῆς ψυχῆς φονεύς; 
ἕτοιμ᾽ ἄγειν τὰ ϑύματ᾽ εἰς “Διδου τάδε. 
ὦ τέκν᾽, ἀγόμεϑα ξεῦγος οὐ καλὸν νεχρῶν, 

420 τὸν τε πολυδάκρυον) Wakefield, τὸν πολυδάκρυτον LG 
427 ἔπλευσεν ἀΐδαν G. — 498 ἐχκπεραίνει] Heath, ἐκπεράνη LG 48 δώ- 
uem οὐ παρόντος] Musgrave, σῶμα τοῦ παρόντος LG 439 πρόπαρ 
ἔσταν LG, παρέσταν 1l 441 τᾶς (τὰς 6) εὐδαίμονας LG, τᾶς εὐδαί- 
μονος apogr. Paris. 442 εἰσορῶ G^ 448 ἔνδυτ᾽] Heath, ἔνδυμ᾽ LG 

444 δή ποτε παῖδας delevit Nauck 445 ὑποσειραίους) Musgrave, 
ὑπὸ σειραίοις LG 452 delet Paley ^ 454 ἀγόμεϑα LG, ἀγόμεσϑα 
L| νεκρῶν corr. apogr. Paris., νεκρόν LG 

DE 
- 
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ὁμοῦ γέροντες καὶ νέοι καὶ μητέρες. 455 
ὦ μοῖρα δυστάλαιν᾽ ἐμή τε καὶ τέκνων 
τῶνδ᾽. οὺς πανύστατ᾽ ὄμμασιν προσδέρκομαι. 
ἔτεκον μὲν ὑμᾶς. πολεμίοις δ᾽ ἐθϑρεψάμην 
ὕβρισμα κἀπίχαρμα καὶ διαφϑοράν. 
φεῦ" 

ἢ πολύ γε δόξης ἐξέπεσον εὐέλπιδος, 400 

ἣν πατρὸς ὑμῶν ἐκ λόγων ποτ᾽ ἤλπισα. 
σοὶ μὲν γὰρ "oyog ἔνεμ᾽ ὃ κατϑανὼν πατήρ, 
Εὐρυσϑέως δ᾽ ἔμελλες οἰκήσειν δόμους 

τῆς καλλικάρπου κράτος ἔχων Πελασγίας. 

σι στολήν τε ϑηρὸς ἀμφέβαλλε σῷ κάρα 40 

λέοντος, ἧπερ αὐτὸς ἐξωπλίζετο᾽ 
σὺ δ᾽ ἦσϑα Θηβῶν τῶν φιλαρμάτων ἄναξ. 
ἔγκληρα πεδία τἀμὰ γῆς κεκτημένος, 

ὡς ἐξέπειϑες τὸν κατασπείραντά δε" 

ἐς δεξιάν τε σὴν ἀλεξητήριον 410 

ξύλον καϑίει δαιδάλου, ψευδῆ δόσιν. 

σοὶ δ᾽ ἣν ἔπερσε τοῖς ἑκηβόλοις ποτὲ 
τόξοισι δώσειν Οἰχαλίαν ὑπέσχετο. 

τρεῖς δ᾽ ὄντας ὑμᾶς τριπτύχοις τυραννίσι 

πατὴρ ἐπύργου μέγα φρονῶν εὐανδρία. 415 

ἐγὼ ὃὲ νύμφας ἠχροϑινιαζόμην, 

κήδη συνάπτουσ᾽, ἔκ τ᾽ ᾿ϑηναίων χϑονὸς 

Σπάρτης ve Θηβῶν 9', ὡς ἀνημμένοι κάλῳς 
πρυμνησίοισι βίον ἔχοιτ᾽ εὐδαίμονα. 
καὶ ταῦτα φροῦδα᾽ μεταβαλοῦσα δ᾽ ἡ τύχη 480 

νύμφας μὲν ὑμῖν Κῆρας ἀντέδωκ᾽ ἔχειν, 
2 M NN , Ν , / 
ἐμοὶ δὲ δάκρυα λουτρὰ δυστήνοις φέρειν. 

456 ἐμή] Kirchhoff, ἐμῶν LG 451 τούὐσδ᾽ 1,0. τῶνδ᾽ corr. apogr. 
Paris. 460 ys .. ἐξέπεσον εὐέλπιδος)] H. Hirzel, us .. ἐξέπαισαν (αν 
ex 8 corr. |) ἐλπίδες LG 465 ἀμφέβαλλε] Canter, ἀμφέβαλες LG 
469 ἐξέπειϑες] Hermann, ἐξέπειϑε LG. Versus fort. post 413 transpo- 
nendus 470 rs] Musgrave, δὲ LG . 471 δαιδάλου] MouwvcAov Pflugk 
cl. Propert. IV 9, 15 Post 473 lacunam statuit M. Haupt 414 ὄν- 
τας ὑμᾶς] Canter, ὄντας LG  τριπτύχους superser. οἷς LG — 415 εὐαν- 
δρίᾳ] Elhnsley, £v ἀνδρίᾳ LG — ATV cvvázrovo | Kirchhoff, συνάψουσ᾽ 
LG 418 ϑηβῶν vs L 482 δυστήνοις φέρειν] Bothe, δύστηνος φρε- 
νῶν LG 



ἨΗΡΑΚΛΗΣ 21 

πατὴρ δὲ πατρὺς ἑστιᾷ γάμους ὅδε, 

“Ἧιδην νομίζων πενϑερόν, κῆδος πικρόν. 

ὥμοι, τίν᾽ ὑμῶν πρῶτον ἢ τίν᾽ ὕστατον 485 
πρὸς στέρνα ϑῶμαι; τῷ προσαρμόσω στόμα; 
τίνος λάβωμαι; πῶς ἂν ὡς ξουϑόπτερος 

, , ᾽ κ᾿ 2 , , 

μέλισσα συνενέγκαιμ᾽ ἂν ἐκ πάντων γόους, 
ἐς ὃν δ᾽ ἐνεγκοῦσ᾽ ἀϑρόον ἀποδοίην δάκρυ; 
ὦ φίλτατ᾽. εἴ τις φϑόγγος εἰσακούεται 490 

-A , 
ϑνητῶν παρ᾽ "Ain, σοὶ τάδ᾽, ἩΗράκλεις, λέγω" 
ϑνήσκει πατὴρ σὸς χαὶ τέκν᾽, ὄλλυμαι δ᾽ ἐγώ, 
τι M , s ᾽ H , ^ 

ἣ πρὶν μακαρία διὰ σ᾽ ἐκλῃξζόμην βροτοῖς. 

ἄρηξον, ἐλϑὲξ καὶ σκιὰ φανηϑί uot 

ἅλις γὰρ ἐλθὼν κἂν ὄναρ γένοιο σύ" 495 

κακοὶ γάρ εἰσιν οἱ τέκνα κτείνουσι σά. 

ΑΜ. σὺ μὲν τὰ νέρϑεν εὐτρεπῆ ποιοῦ, γύναι" 
ΟΝ ^ 3 5 -“ συ À 2 , ' ^ 

ἐγὼ δὲ σ᾽, ὦ Ζεῦ, χεῖρ᾽ ἐς οὐρανὸν δικὼν 
αὐδῶ, τέκνοισιν εἴ τι τοισίδ᾽ ὠφελεῖν 

μέλλεις. ἀμύνειν, ὡς τάχ᾽ οὐδὲν ἀοκέσεις. 500 
καίτοι κέκλησαι zO0ÀÀCxig" μάτην πονῶ" 

ϑανεῖν γάρ, ὡς ἔοικ᾽, ἀναγκαίως ἔχει. 

ἀλλ᾽, ὦ γέροντες, μικρὰ μὲν τὰ τοῦ βίου, 
τοῦτον δ᾽ ὅπως ἥδιστα διαπεράσατε. 

ἐξ ἡμέρας ἐς νύκτα μὴ λυπούμενοι. 505 
Lj :) , Ἁ ς , 3 2 , ὡς ἐλπίδας uiv ὃ χρόνος οὐχ ἐπίσταται 

σῴζειν, τὸ δ᾽ αὑτοῦ σπουδάσας ἀφείλετο. 
τ ρος ΡΝ τῶ 53 ΄, » ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽ ὅσπερ 1 περίβλεπτος βροτοῖς 
ὀνομαστὰ πράσσων, καὶ διέπταϑ᾽ ἡ τύχη 

ὥσπερ πτερὸν πρὸς αἰϑέρ᾽ ἡμέρα μιᾷ. ὅ10 
ó δ᾽ ὄλβος ὁ μέγας ἥ τε δόξ᾽ οὐκ οἷδ᾽ Oro 

484 πικρόν] Reiske, πατρός LG 488 συνενέγκοιμ᾽ Dindorf 
490 φϑόγγος εἰσακούεται) Nauck, φϑόγγον εἰσακούσεται LG. — 491 ϑνη- 
τῶν] fort. κάτω 492 ὄλλυμμαι LG 494 fort. φάνηϑ'᾽ ὕμως 
495 κἂν ὄναρ] Wilamowitz, ἱκανὸν ἂν LG 496 εἰσιν oi] Pierson 
(εἰσί γ᾽ oi) et Hartung (εἰσιν οἵ), εἰς σέ γ᾽ οἵ LG, sed cé γ᾽ in lit. scr. 
vel rescr. 1. Versum delet Nauck 4917 εὐπρεπῆ L, εὐτρεπῆ lG, 
εὐμενῆ Musgrave 499 fort. τοῖσδ᾽ ἐπωφελεῖν 504 διαπεράσατε!]) 
Barnes, διαπεράσετε LG 507 ἀφείλετο] scripsi ex v. 509, διέπτατο 
LG 508 ὁρᾶτ᾽ ἔμ᾽] Kirchhoff, ὁρᾶτέ μ’ LG | ἦν LG 509 óiézvo9" ] 
scripsi ex v. 507, μ᾽ ἀφείλεϑ᾽ LG 511 δόξα L, δόξ᾽ 16 
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βέβαιός ἐστι. χαίρετ᾽" ἄνδρα γὰρ φίλον 
, m9 er ,F πανύστατον νῦν, ἥλικες. δεδόρκατε. 

ME. ἔα" 

ὦ πρέσβυ. λεύσσω τἀμὰ φίλτατ᾽" ἢ τί φῶ; 

ΑΜ. οὐκ οἶδα, ϑύγατερ᾽ ἀφασία δὲ κἄμ᾽ ἔχει. 515 

ME. ὅδ᾽ ἐστὶν ὃν γῆς νέρϑεν εἰσηκούομεν, 
^ / 39537. 2 [z , εἰ μή γ᾽ ὄνειρον ἐν φάει τι λεύσσομεν. 

τί φημί; ποῖ᾽ ὄνειρα κηραίνουσ᾽ ὁρᾶν; 

οὐκ ἔσϑ᾽ ὅδ᾽ ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός. γέρον. 
δεῦρ᾽. ὦ τέκν᾽, ἐχκρίμνασϑε πατρῴων πέπλων, 520 
ἴτ᾽ ἐγκονεῖτε, μὴ μεϑῆτ᾽, ἐπεὶ Διὸς 
σωτῆρος ὑμῖν οὐδέν ic9' ὅδ᾽ ὕστερος. 

HPAKAH. 

ὦ χαῖρε, μέλαϑρον πρόπυλά 9' ἑστίας ἐμῆς, 
ὡς ἄσμενός σ᾽ ἐδεῖδον ἐς φάος μολών. 

ἔα᾽ τί χρῆμα; τέκν᾽ δρῶ πρὸ δωμάτων 
στολμοῖσι νεκρῶν κρᾶτας ἐξεστεμμένα, 

ὄχλῳ τ’ ἐν ἀνδρῶν τὴν ἐμὴν ξυνάορον,. 

πατέρα τε δακρύοντα -- συμφορὰς τίνας; 

φέρ᾽ ἐκπύϑωμαι τῶνδε πλησίον σταϑείς" 
γύναι, τί καινὸν ἦλϑε δώμασιν χρέος; 580 

σι n? σι 

ΜΕ. ὧὦ φίλτατ᾽ ἀνδρῶν, ΑΜ. ὦ φάος μολὼν πατρί, 

ἥκεις, ἐσώϑης εἰς ἀκμὴν ἐλϑὼν φίλοις; 

HP. τί gnje; τίν᾽ ἐς ταραγμὸν ἥκομεν, πάτερ; 

ME. διολλύμεσϑα᾽ σὺ δέ, γέρον, σύγγνωθϑιί μοι, 

εἰ πρόσϑεν ἥρπασ᾽ ἃ σὲ λέγειν πρὸς τόνδε χρῆν 535 
τὸ ϑῆλυ γάρ πὼς μᾶλλον οἰχτρὸν ἀρσένων, 

καὶ τἄμ᾽ ἔϑνῃσκε τέκν᾽. ἀπωλλύμην δ᾽ ἐγώ. 

HP.  "4moAAov, οἵοις φροιμίοις ἄρχῃ λόγου. 

516 lineola praefixa in 7), 517 λεύσομεν LG 518 ὁρᾶν] Mus- 
grave, ὁρῶ LG 520 ἐχκρήμνασϑε LG 524 σέ γ᾽ εἶδον Lucian. 
Necyom. 1 | ἐς hie LG 528 συμφορὰς τίνας et in marg. yo. συμ- 
φοᾶς τινος ἢ συμφοὰς v (desinit charta) IL, συμφοράς τινας ἃ — 530 δώ- 
μασι LG 531 AM. oni. LG, interposuit C. Frey 532 ante ver- 
sum ras, in L | ἤκεις) τέκνοις τ᾽ Jacobs, fort. τέκνοις vs, σωϑεὶς .. 

ἦλϑες 535 τόνδ᾽ ἐχρῆν L, τῶνδ᾽ ἐχρῆν G 
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ME. τεϑνᾶσ᾽ ἀδελφοὶ καὶ πατὴρ οὑμὸς γέρων. 

HP. πῶς φής; ví δράσας ἢ Óogóg ποίου τυχών; 540 

ME.  4xog σφ᾽ ὁ καινὸς γῆς ἄναξ διώλεσεν. 
HP. ὅὕπλοις ἀπαντῶν ἢ νοσηδσάσης χϑονός; 

ME. στάσει" τὸ Κάδμου δ᾽ émvámvAov ἔχει χράτος. 

HP. τί δῆτα πρὸς σὲ καὶ γέροντ᾽ ἦλθεν φόβος; 
ΜΕ. κτενεῖν ἔμελλε πατέρα κἀμὲ καὶ τέκνα. 545 

HP.  cí φής; τί ταρβῶν ὀρφάνευμ᾽ ἐμῶν τέκνων; 

ΜΕ. μή ποτε Κρέοντος ϑάνατον ἐχτισαίατο. 
HP. κόσμος δὲ πέπλων τίς ὅδε νερτέροις πρέπων; 

ΜΕ. ϑανάτου τάδ᾽ ἤδη περιβόλαι᾽ ἀνήμμεϑα. 
HP. καὶ πρὸς βίαν ἐθϑνήσκετ᾽; ὦ τλήμων ἐγώ. 550 

ME. φίλων γ᾽ ἔρημοι" σὲ δὲ ϑανόντ᾽ ἠκούομεν. 
HP. πόϑεν δ᾽ ἐς ὑμᾶς ἥδ᾽ ἐσῆλϑ᾽ ἀϑυμία: 
ΜΕ. Εὐρυσϑέως κήρυκες ἤγγελλον τάδε. 

HP. τί δ᾽ ἐξελείπετ᾽ οἶκον ἑστίαν v! ἐμήν; 
ΜΕ. βίᾳ, πατὴρ μὲν ἐχπεσὼν στρωτοῦ λέχους. 555 
HP. κοὐκ ἔσχεν αἰδῶ τὸν γέροντ᾽ ἀτιμάσαι; 

ΜΕ. αἰδῶ γ᾽ --- ἀποικεῖ τῆσδε τῆς ϑεοῦ πρόσω. 

HP. οὕτω δ᾽ ἀπόντες ἐσπανίζομεν φίλων; 

ΜΕ. φίλοι γάρ εἰσιν ἀνδρὶ δυστυχεῖ τίνες; 

HP. μάχας δὲ Μινυῶν ὃς ἔτλην ἀπέπτυσαν; ὅ00 

ΜΕ. ἄφιλον, ἵν᾽ αὖϑιίς σοι λέγω, τὸ δυστυχές. 
HP. οὐ ῥίψεϑ'᾽ "Ai0ov τάσδε περιβολὰς κόμης 

καὶ φῶς ἀναβλέψεσϑε τοῦ κάτω σκότου 

φίλας ἀμοιβὰς ὄμμασιν δεδορκότες; 

ἐγὼ δέ νῦν γὰρ τῆς ἐμῆς ἔογον χερός" 565 
πρῶτον uiv εἶμι καὶ κατασκάψω δόμους 
καινῶν τυράννων, κρᾶτα δ᾽ ἀνόσιον τεμὼν 

ῥίψω κυνῶν ἕλκημα Καδμείων δ᾽ ὅσους 

ὅ89---Ο in L, ὅ40--Ο2 in G lineolae praefixae pro notis — 540 9o- 
ρὸς] μόρου Purgold 541 καινὸς} Elmsley, κλεινὸς LG 543 δ᾽] 
Dobree, γ᾽ LG | ἑπτάπυλον) ὠγύγιον Nauck 545 χτενεῖν]) scripsi, 
κτείνειν LG 548 πέπλων .. πρέπων in apogr. Paris., παίδων... πέ- 
πλὼν LG 549 vevérov ῬῚ τάδ᾽ apogr. Paris, τά δ᾽ LG | ἐνήμμεϑα 
Kirchhoff 551 φίλων γ᾽] Hermann, φίλων LG 552 δ᾽ ἄρ᾽ ὑμᾶς 
Kirchhoff 557 αἰδῶ γ᾽] Scaliger, αἰδώς γ᾽ L, αἰδὼς δ᾽ G 563 κά- 
τοι G., corr. g | σκότου Nauck, σκότους LG ὅθά ὄμμασι LG ὅ68 £&- 
xvouc heiske, ἕλχηϑρα Nauck 
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^ 2 - 3 , 2 2 -" κακοὺς ἐφηῦρον εὖ παϑόντας ἐξ ἐμοῦ, 

τῷ καλλινίκῳ τῷδ᾽ ὕπλῳ χειρώσομαι" 510 

τοὺς δὲ πτερωτοῖς διαφορῶν τοξεύμασι 

νεκρῶν ἅπαντ᾽ ᾿Ισμηνὸν ἐμπλήσω φόνου, 
ΖΙίρκης τὲ νᾶμα λευκὸν αἱμαχϑήσεται. 

τῷ γάρ μ᾽ ἀμύνειν μᾶλλον ἢ δάμαρτι χρὴ 

καὶ παισὶ καὶ τεκόντι; χαιρόντων πόνοι" 515 

μάτην yàg αὐτοὺς τῶνδε μᾶλλον ἤνυσα. 
M - 2, ΞῚ T. 2 » ee? — c N , 

καὶ δεῖ μ᾽ ὑπὲρ τῶνδ᾽, εἴπερ οἵδ ὑπὲρ πατρός. 

ϑνήσκειν ἀμύνοντ᾽:" ἢ τί φήσομεν καλὸν 
er M 2 " 2 , , , 

ὕδρα μὲν ἐλϑεῖν ἐς μάχην λεοντί τὲ 

Εὐρυσϑέως πομπαῖσι, τῶν δ᾽ ἐμῶν τέκνων 580 
οὐκ ἐχπονήσω ϑάνατον; οὐκ ἄρ᾽ “Πρακλῆς 
ὁ χαλλίνικος ὡς πάροιϑε λέξομαι. 

ΧΟ. δίκαια τοὺς τεχόντας ὠφελεῖν τέκνα 

πατέρα τὲ πρέσβυν τήν τε κοινωνὸν γάμων. 

ΑΜ. πρὸς σοῦ μέν, ὦ παῖ, τοῖς φίλοις v' εἶναι φίλον δ8ῦ 
; 2053 ^ e 3 M ἂ. 2, , , 

τά τ ἐχϑρὰ μισεῖν" ἀλλὰ μὴ ᾿πείγου λίαν. 

HP. τί δ᾽ ἐστὶ τῶνδε ϑᾶσσον ἢ χρεών, πάτερ: 
ΑΜ. πολλοὺς πένητας, ὀλβίους δὲ τῷ λόγῳ 

δοκοῦντας εἶναι συμμάχους ἄναξ ἔχει, 
ov στάσιν ἔϑηκαν καὶ διώλεσαν πόλιν ὅ90 
2)...Δ2 ἐς. » -. , MN DT xt ΄ 
ἐφ ἁρπαγαῖσι τῶν πέλας, τὰ δ᾽ ἐν δόμοις 

δαπάναισι φροῦδα διαφυγόνϑ' ὑπ᾽ ἀργίας. 

ὥφϑης ἐσελϑὼν πόλιν" ἐπεὶ δ᾽ gue, ὅρα 

ἐχϑροὺς ἀϑροίσας μὴ παρὰ γνώμην πέσης. 

HP. μέλει μὲν οὐδὲν εἴ μὲ πᾶσ᾽ εἶδεν πόλις" ζι eo οι 

569 ἐφεῦρον L, εὐφεῦρον G 571-3 versus suspecti 571 co- 

ξεύμασιν | — 515 χερόντων G, corr. g | τεκόντι] Wakefield, γέροντι, LG 
576 delet Herwerden, 576—82 Holthoefer ^ 581 ἐκπονήσω ϑάνατον] 

ἐχπονεῖν σωτήρι᾽ Hartung 582 πάροιϑε]}) Elmsley, πάροιϑεν LG 
583 XO. om. LG, addidit Tyrwhitt | δίκαιά vot τεκόντα σ᾽ Herwerden, 
fort. δίκαια τὸν τεκόντα σ᾽ 585 φίλοις τ᾽] Radermacher, φίλοις LG 

586 Megarae nota erasa in G 587 Amphitryonis nota erasa Me- 
garae nomen praescripsit g 588 notam om. G, Amphitryonis prae- 
scripsit g | δὲ om. G, superscr. 5 — 590 πόλιν LL, πάλιν G δ92 ὑπ᾽ 
ἀργίας] co? βραδύνοντος superscr. L 593 fort. ὥφϑης δ᾽ | ἐσελϑὼν] 
Kirchhoff, ἐπελθὼν LG. 594 ἐχϑρὸς G, corr. g 595 HP. om. L, 
add. 1, εἶδε IL, εἶδεν 1 
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HPAKAHZ 

ὄρνιν δ᾽ ἰδών τιν᾽ οὐκ ἐν αἰσίοις ἕδραις. 

ἔγνων πόνον τιν᾽ ἐς δόμους πεπτωκότα᾽ 

ὥστ᾽ ἐκ προνοίας χρύφιος εἰσῆλθον πόλιν. 

καλῶς" παρελϑὼν νῦν πρόσειπέ 9' ἑστίαν 
καὶ δὸς πατρῴοις δώμασιν σὸν ὄμμ᾽ ἰδεῖν. 

ἥξει γὰρ αὐτὸς σὴν δάμαρτα καὶ τέχνα 

ξλξων φονεύσων κἄμ᾽ ἐπισφάξων ἄναξ᾽ 

μένοντι δ᾽ αὐτοῦ πάντα σοι γενήσεται 
τῇ τ᾽ ἀσφαλείᾳ κερδανεῖς" πόλιν δὲ σὴν 
μὴ πρὶν ταράξῃς πρὶν τόδ᾽ εὖ ϑέσϑαι, τέκνον. 

δράσω τάδ᾽" εὖ γὰρ εἶπας" εἶμ᾽ ἔσω δόμων. 
χρόνῳ δ᾽ ἀνελθὼν ἐξ ἀνηλίων μυχῶν 
“Ἅιδου Κύρης τ᾽ ἔνερϑεν οὐκ ἀτιμάσω 

ϑεοὺς προσειπεῖν πρῶτα τοὺς κατὰ στέγας. 

ἦλϑες γὰρ ὄντως δώματ᾽ εἰς “Δ4ιδου., τέχνον; 

καὶ ϑῆρά γ᾽ ἐς φῶς τὸν τρίκρανον ἤγαγον. 

μάχῃ κρατήσας ἢ ϑεᾶς δωρήματα; 

μάχῃ" τὰ μυστῶν δ᾽ ὕργι᾽ ηὐτύχησ᾽ ἰδών. 

ἢ καὶ κατ᾽ οἴχους ἐστὶν Εὐρυσϑέως ὁ ϑήρ; 

Χϑονίας νιν ἄλσος “Ερμιών τ᾽ ἔχει πόλις. 

οὐδ᾽ οἷδεν Εὐρυσϑεύς σε γῆς ἥκοντ᾽ ἄνω; 
οὐκ οἶδ᾽, ἵν’ ἐλθὼν τἀνϑάδ᾽ εἰδείην πάρος. 

χρόνον δὲ πῶς τοσοῦτον ἦσϑ᾽ ὑπὸ χϑονί; 

Θησέα κομίζων ἐχρόνισ᾽ ἐξ “Διδου, πάτερ. 
καὶ ποῦ ᾽στιν; ἢ γῆς πατρίδος οἴχεται πέδον; 
βέβηκ᾽ ᾿άϑήνας νέρϑεν ἄσμενος φυγών. 
ἀλλ᾽ εἶ. ὁμαρτεῖτ᾽, ὦ τέκν᾽. ἐς δόμους πατρί" 

καλλίονές τἄρ᾽ εἴσοδοι τῶν ἐξόδων 

πάρεισιν ὑμῖν. ἀλλὰ ϑάρσος ἴδχετε 

καὶ νάματ᾽ ὕσσων μηκέτ᾽ ἐξανίετε" 

598 

ley, μὴ 
LG 
611 roíxocvov] Pierson, τρικάρανον LG, τρικάρηνον 1 
Paley, 

600 

605 

610 

615 

620 

πόλιν] Nauck, χϑόνα LG 599 παρελϑὼν]) scripsi, προσελ- 
9ov LG 604 δὲ] L. Dindorf, τε LG 605 μὴ συνταράξῃς Elms- 

zoo ταράξης Ε΄. Gu. Sehmidt 608 Κόρης τ᾽] Reiske, κόρης 
611—21 in L, 012-- 91 in G lineolae pro notis praefixae 

612 δωρήματα) 
δωρήμασι LG 613 εὐτύχησ᾽ LG 614 εὐρυσϑέος] L 

617 οἶδ᾽, ἵν᾽] Matthiae, οἶδεν LG 619 ἐξ “Διδου] Canter, ἄδον LG, 
iv superser. | 625 ἐξανίετε] Heath, ἐξανύετε LG 
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σύ T, ὦ γύναι, μοι σύλλογον ψυχῆς λαβὲ 
τρόμου re παῦσαι, καὶ μέϑεσϑ'᾽ ἐμῶν πέπλων" 
οὐ γὰρ πτερωτὸς οὐδὲ φευξείω φίλους. 

€, 

οἵδ᾽ οὐκ ἀφιᾶσ᾽, ἀλλ᾽ ἀνάπτονται πέπλων 
τοσῷδε μᾶλλον" ὧδ᾽ ἔβητ᾽ ἐπὶ ξυροῦ 680 
ἀκμῆς; λαβών γε τούσδ᾽ ἐφολκίδας χεροῖν 

ναῦς Qe ἐφέλξω᾽ καὶ γὰρ οὐκ ἀναίνομαι 

ϑεράπευμα τέκνων. πάντα τἀνθρώπων ἴσα" 

φιλοῦσι παῖδας οἵ τ᾿ ἀμείνονες βροτῶν 

οἵ τ᾽ οὐδὲν ὄντες" χρήμασιν δὲ διάφοροι" 635 
ἔχουσιν, ot δ᾽ οὔ" πᾶν δὲ φιλότεκνον γένος. 

ΧΟ. ἃ νεύότας μοι φίλον αἰεί" τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος — stroph. 
» , 

βαρύτερον Aivvag σκοπελῶν 

ἐπὶ κρατὶ κεῖται, i 640 

βλεφάρων σκοτεινὸν 

φάος ἐπικαλύψαν. 

μή μοι wv ᾿“σιήτιδος 
τυραννίδος ὄλβος εἴη. 

μὴ χρυσοῦ δώματα πλήρη 645 

τᾶς ἥβας ἀντιλαβεῖν, 

ἃ καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, 
καλλίστα δ᾽ ἐν πενίᾳ. 

τὸ δὲ λυγρὸν φόνιόν vs γῆ- 
- ^ , , 

ρας μισῶ" κατὰ κυμάτων ὃ 650 

ἔρροι μηδέ ποτ᾽ ὥφελεν 
ϑνατῶν δώματα καὶ πόλεις 

ἐλϑεῖν, ἀλλὰ κατ᾽’ αἰϑέρ᾽ αἰ- 
εὶ πτεροῖσι φορείσϑω. 

626 μοι G, sed or in ras. scr. 5 628 φευξείω] Aem. Portus, gsv- 
ξιῶ LG 0629 &qi&c" Barnes, ἀφιᾶσιν LG. ΛἝΙ 631 ἀκμῆς] Hartman, ἄξω 
LG | ys] δὴ Hartman, fort. δὲ vel νυν 632 ναῦς] Kirchhoff, ναῦς δ᾽ 
LG 634 παῖδες G, corr. 5 — 635 χρήμασι L, v add. 1 637 φίλον 
αἰεί, τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος) Fritzsche (ex Stob. fl. 97, 31 ἡ νεότης μοι φί- 
λον ἀεί. τὸ δὲ γῆρας βαρύτερον Αἴτνης), φίλον, ἄχϑος τὸ δὲ γῆρας αἰεὶ 
LG, φίλον, ἄχϑος δὲ τὸ γῆρας αἰεὶ Musgrave 640 κεῖται apogr. 
Paris., κεῖσαι LG 642 φάος] Stiblinus, φάρος LG 648 δ᾽ rescr. 
vel ex γ᾽ corr. | 649 φόνιον] fort. φοβερόν 651 ὥφελε L 
653 sq. ἀεὶ LG, αἰεὶ 0| ἄρδην F. Gu. Schmidt | περοῖσι IL G, πτεροῖσι lg 
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εἶ δὲ ϑεοῖς ἦν ξύνεσις xal σοφία κατ᾽ ἄνδοας. antistr. 

δίδυμον ἂν ἥβαν ἔφερον 
T ose φανερὸν χαραχτῆρ 

ἀρετᾶς ὕσοισιν 

μέτα, κατϑανόντες T 660 
εἰς αὐγὰς πάλιν ἁλίου 

δισσοὺς ἂν ἔβαν διαύλους. 

& δυσγένεια δ᾽ ἁπλοῦν ἂν 

εἶχεν ξζόας στάδιον, 
καὶ τῷδ᾽ ἦν τούς τε κακοὺς ἂν 665 

γνῶναι καὶ τοὺς GycoOoUg, 

ἴσον ἅτ᾽ ἐν νεφέλαισιν ἄ- 

órQcv ναύταις ἀριϑμὸς πέλει. 
νῦν δ᾽ οὐδεὶς ὅρος ἐκ ϑεῶν 

χρηστοῖς οὐδὲ κακοῖς σαφής, 670 

ἀλλ᾽ εἵλισσόμενός τις αἱ- 

à πλοῦτον μόνον αὔξει. 

οὐ παύσομαι τὰς Χάριτας stroph. 

"Μούσαις συγκαταμιγνύς. 

ἁδίσταν συζυγίαν. 675 

μὴ ξῴην μετ᾽ ἀμουσίας, 
αἰεὶ δ᾽ ἐν στεφάνοισιν εἴ- 
qv: ἔτι τοι γέρων ἀοι- 
δὸς κελαδεῖ Μναμοσύναν᾽ 

ἔτι τὰν ᾿Πρακλέους 680 
καλλίνικον ἀείδω 

παρά τε Βρόμιον οἰνοδόταν 

659 ἀρετᾶς] Hermann, ἀρετῆς LG | 0cowi LG 660 sq. κατϑα- 
νόντες τ᾽ εἰς] Dobree (καὶ ϑανύντες τὰς Heath, καὶ ϑανόντες sig Mus- 
grave) καὶ ϑνατοὶ ἐς LG | αὐγὰς LG, τὰς αὐγὰς { ἀελίου LG, ἁλίου l 

661 εἶχε LG | ζόας])] Dindorf, ξωᾶς LG | στάδιον] Reiske, βιοτάν 

LG 665 τῷδ᾽ ἦν] Pierson, τῶδε LG, τῶδὶ 0| τῶδ᾽ ἂν... κακοὺς nv 
Hermann 667 ἐν πελάγεσσιν Herwerden 668 ναύταις ἀριϑμὸς] 
fort. ναύταισι. τέχμαρ | πέλει] πρέπει, Fritzsche — 671 αἰῶ] scripsi, αἰὼν 
LG 618 μὴ παυσαίμαν Dio Chrys. 32 p. 450 R. 674 ταῖς μούσαις 
LG et Stob. fl. 81, 5, ταῖς delevit | et om. Dio Chrys. 675 ἁδίσταν 
Dio Chrys., ἡδίσταν LG, καλλίστην Plut. Mor. p. 243 A 616 μὴ Sto- 
baeus, ἢ 1,0 | ἀμουσίας LG, εὐμουσίας 0.— 671 ἀεὶ LG, αἰεὶ 1 618 ἔτι 
γὰρ Athen. 13 p. 608 F 681 ἀείδω] Elmsley, ἀείσω LG 
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παρά τὲ χέλυος ἑπτατόνου 

μολπὰν καὶ Δίβυν αὐλόν᾽ 

οὔπω καταπαύομεν 685 

Μούσας, αἵ μ᾽ éxógsvoav. 

παιᾶνι μὲν Ζ]ηλιάδες antistr. 
μουσᾶν ἀμφίπολοι τὸν 

“ατοῦς εὔπαιδα γόνον 

εἱλίσσουσι καλλίχοροι" 690 
» ᾽ ΞΈΘΕΝ » , 

παιᾶνας δ᾽ ἐπὶ σοῖς μελά- 

ὕροις κύκνος ὡς γέρων ἀοι- 

δὸς πολιᾶν ἐκ γενύων 

κελαδήσω᾽ τὸ γὰρ εὖ 
τοῖς ὕμνοισιν ὑπάρχει, 695 

Ζιὸς ὁ παῖς τὸ δ᾽ εὐγενίας 

κλέος ὑπερβάλλων «ἀρετᾶν 

μοχϑήσας τὸν ἄκυμον 

ἁἡγῆκεν βίοτον βροτοῖς 

πέρσας δείματα ϑηρῶν. 700 

A TKOX. 

ἐς καιρὸν οἴκων, ᾿Δμφιτρύων, ἔξω περᾷς" 

χρόνος γὰρ ἤδη δαρὸς ἐξ ὅτου πέπλοις 

κοσμεῖσϑε σῶμα καὶ νεχρῶν ἀγάλμασιν. 

ἀλλ᾽ εἶα. παῖδας καὶ δάμαρϑ' ᾿Ηρακλέους 

ἔξω κέλευε τῶνδε φαίνεσϑαι δόμων, τοῦ 

ἐφ᾽ οἷς ὑπέστητ᾽ αὐτεπάγγελτοι ϑανεῖν. 

AMOITPTON. 
ἄναξ, διώκεις μ’ ἀϑλίως πεπραγότα 

ὕβριν 9' ὑβρίζεις ἐπὶ ϑανοῦσι τοῖς ἐμοῖς" 

683 ἑπτάτονον G 685 καταπαύομεν] Herwerden, καταπαύσομεν 
LG 686 ἐκόρευσαν]) Reiske, ἐχόρευσαν LG 687 παιᾶνι] scripsi, 
παιᾶνα LG 688 μουσᾶν] Fritzsche, ὑμνοῦσ᾽ LG | ἀμφίπολοι) Reiske, 
ἀμφὶ πύλας LG 090 εἱλίσσουσι)] Musgrave, εἱλίσσουσαι LG | καλλί- 
χοροι}] Hermann, καλλίχορον LG 691 παιᾶνα LG, παιᾶνας 0 

696 τὸ] Nauck, τὰς LG | εὐγενίας] Hermann, εὐγενείας LG. — 697 κλέος] 
Pflugk, πλέον LG | ἀρετᾷ om. LG (λείπει. superscr. D), supplevit Nauck 
(ἀρεταῖς Tyrwhitt) 698 sq. τὸν ἀκύμον᾽ ἔϑηχκε LG, τὸν ἄκυμον ϑῆ- 
xtv |, τόδ᾽ ἄχκυμον ϑῆκεν et βιότου Musgrave 101 περᾷς] Heath, 
περᾶ LG 102 δαρὸν G 06 ὑπέστητ᾽ | ed. Brubachiana, ὑπέστητέ 
y LG 
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ἃ χρῆν Gs μετρίως. κεὶ κρατεῖς. σπουδὴν ἔχειν. 
ἐπεὶ δ᾽ ἀνάγκην προστιϑεῖς ἡμῖν ϑανεῖν, 710 

στέργειν ἀνάγκη" δραστέον δ᾽ ἃ σοὶ δοκεῖ. 

ATK. ποῦ δῆτα Μεγάρα; ποῦ τέκν᾽ ᾿“λκμήνης γόνου; 
ΑΜ. δοκῶ μὲν αὐτήν, ὡς ϑύραϑεν εἰκάσαι, 

ATK. τί χρῆμα; δόξης τίνος ἔχεις τεκμήριον; 

ΑΜ. ἱἵκέτιν πρὸς ἁγνοῖς ἑστίας ϑάσσειν βάϑροις 115 

ATK. ἀνόνητά γ᾽ ἱκετεύουσαν ἐχσῶσαι βίον. 

ΑΜ. καὶ τὸν ϑανόντα γ᾽ ἀνακαλεῖν μάτην πόσιν. 
ATK. ὃ δ᾽ οὐ πάρεστιν οὐδὲ μὴ μόλῃ ποτέ. 
ΑΜ. οὔκ, εἴ γε μή τις ϑεῶν ἀναστήσειέ νιν. 

ATK. χώρει πρὸς αὐτὴν x&xxóuite δωμάτων. 120 

ΑΜ. μέτοχος ἂν εἴην τοῦ φόνου δράσας τόδε. 

ATK. ἡμεῖς, ἐπειδὴ σοὶ τόδ᾽ ἔστ᾽ ἐνθύμιον, 
oí δειμάτων ἔξωϑεν ἐχπορεύσομεν 

σὺν μητρὶ παῖδας. δεῦρ᾽ ἕπεσϑε, πρόσπολοι. 

ὡς ἂν σχολὴν λύσωμεν ἄσμενοι πόνων. 1725 

AM. σὺ à οὖν ἴθ᾽, ἔρχῃ δ᾽ oi χρεών" τὰ δ᾽ ἀλλ᾽ ἴσως 

ἄλλῳ μελήσει. προσδόκα δὲ δρῶν κακῶς 

κακόν τι πράξειν. ὦ γέροντες, ἐς καλὸν 
στείχει. βοόχοισι δ᾽ ἀρκύων δεδήσεται 
ξιφηφόροισι, τοὺς πέλας δοκῶν κτενεῖν 730 

ὃ παγκάκιστος. εἶμι δ᾽. ὡς ἴδω νεκρὸν 
πίπτοντ᾽" ἔχει γὰρ ἡδονὰς ϑνήσκων ἀνὴρ 

ἐχϑρὸς τίνων τε τῶν δεδραμένων δίκην. 

HMIX. (1) μεταβολὰ κακῶν" μέγας ὁ πρόσϑ'᾽ ἄναξ stroph. 135 

πάλιν ὑποστρέφει βίοτον εἰς "AiÓav. 

ἰὼ δίκα καὶ ϑεῶν παλίρρους πότμος. 

709 κεῖ L, sed εἰ in lit. scr. 1 110 ἀνάγκη προστιϑεὶς G 
111 δραστέον 9" Nauck 114—22 in G, 715—922 in L lineolae pro 
notis praefixae 114 τίνος] Boissonade, τῆσδ᾽ LG τιῦ βάϑροις] 
H. Stephanus, βόϑροις LG 7317 ἀνακαλεῖν) Hermann, ἀνακαλεῖ LG | 
μάτην} fort. κάτω 120 κἀκκόμιξε] Elmsley, καὶ κόμιξε mut. in χκό- 
uut ἐκ L, καὶ κόμιξε G 122 ἡμεῖς δ᾽ Nauck 725 σχολὴν λεύσ- 
cousv Canter, σχολὴν λάβωμεν Musgrave, σχολῇ λυϑῶμεν Bothe 130 ἴθι 
L, i0" iG 129 δεδήσεται] Pierson, γενήσεται LG 135—962 chorica 
quae chori sunt in LG, hemichoriis tribuit anonymus, 747 sq. et 160 sq. 
choro i. e. coryphaeo reliqui 786 εἰς GióevL, ἐς ἀΐδιν G — 139 παλ- 
λίρρους LG 
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HMIX. (2) ἦλϑες χρόνῳ uiv οὗ δίκην δώσεις ϑανών, 140 
ὕβρεις ὑβρίζων εἰς ἀμείνονας σέϑεν. 

HMIX. (1) χαρμοναὶ δακρύων ἔδοσαν ἐκβολάς" 
πάλιν ἔμολ᾽ ἃ πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς 
ἤλπισε παϑεῖν γᾶς ἄναξ. 

ΧΟ. ἀλλ᾽, ὦ γεραιοί, καὶ τὰ δωμάτων ἔσω 
σκοπῶμεν, εἰ πράσσει τις ὧς ἐγὼ ϑέλω. 

-1 m σι 

ATK. ἰώ μοί μοι. 

HMIX. (1) τόδε κατάρχεται μέλος ἐμοὶ κλύειν antistr. 150 

φίλιον ἐν δόμοις ϑάνατος οὐ πόρσω. 

βοᾷ φόνου φροίμιον στενάξων ἄναξ. 

ATK. ὦ πᾶσα Κάδμου γαῖ᾽, ἀπόλλυμαι δόλῳ. 

HMIX. (2) καὶ γὰρ διώλλυς" ἀντίποινα δ᾽ éxvívov τοῦ 
τόλμα, διδούς γε τῶν δεδραμένων δίκην. 

HMIX. (1) τίς ὃ ϑεοὺς ἀνομίᾳ χραίνων, ϑνητὸς ὦν, 

ἄφρονα λόγον οὐρανίων μακάρων κατέβαλ᾽, 
ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν ϑεοί; 

ΧΟ. γέροντες. οὐκέτ᾽ ἔστι δυσσεβὴς ἀνήρ. τ00 

σιγᾷ μέλαϑρα᾽ πρὸς χοροὺς τραπώμεϑα. 
φίλοι yàg εὐτυχοῦσιν οὺς ἐγὼ ϑέλω.] 

χοροὶ χοροὶ καὶ ϑαλίαι stroph. 
μέλουσι Θήβας ἱερὸν κατ᾽ ἄστυ. 
μεταλλαγαὶ γὰρ δακρύων, 165 
μεταλλαγαὶ συντυχίας 

ἔτεκον (ἔτεκον ἀοιδᾶς. 

βέβακ᾽ ἄναξ ὁ καινὸς, 

140 'AMÓ., 148 (ante χαρμοναὶ) XO. praefisum in LG, correxit 
Tyrwhitt 141 ὕβρις G 145 ἔμολ᾽ L, ἔμολεν G 146 sq. fort. 
πάλιν ἔμολεν, Ov πάρος οὔποτε διὰ φρενὸς ἂν (àv addidit Fix) ἤλπιο᾽ 
εἰσιδεῖν, γᾶς ἄναξ 141 γεραιοί] Kirchhoff, γεραιέ LG. Τῦ2 πόρσω] 
Nauck, πρόσω LG 153 βοᾷ στενάζων φροίμιόν γ᾽ ἄναξ φόνου | (nu- 
meris ἃ -- ὃ superscriptis) τὸῦ διώλλυς G et ut vid. etiam LL, qui 
primitus διώλλυσ᾽ scripserat | ἀντίποινα)] Canter, ἀντάποινα LG 
157 chori notam om. LL, add. /, Lyei notam praescripsit (Οὐ | τίς ϑεοὺς 
(sie iam Paley) ϑνητὸς ὧν ἀνομίᾳ χραίνων Heimsoeth 158 λόγων 
G 159 σϑένουσι LG 760 XO. praefixit G, om. LL | δυσεβὴς G 
162 delevit Nauck τότ ἔτεκον supplevit Bothe ^ 768 βέβακεν LG | 
καινός] Pierson, xAgwóg LG 
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ὁ δὲ παλαίτερος 
κρατεῖ, λιμένα λιπών γε τὸν "Ayegóvviov. 110 

δοκημάτων ἐχτὸς ἦλϑεν ἐλπίς. 

ϑεοὶ ϑεοὶ τῶν ἀδίκων antistr. 

μέλουσι καὶ τῶν ὁσίων ἐπάειν. 

ὁ χρυσὸς ἅ τ᾽ εὐτυχία 
φρενῶν βροτοὺς ἐξάγεται, 

δύνασιν ἄδικον ἐφέλκων. 

χρόνου γὰρ οὔτις ἔτλα 

τὸ πάλιν εἰσορᾶν" 

-1 -1 σι 

νόμον παρέμενος, ἀνομίᾳ χάριν διδοὺς 

ἔϑραυσεν ὄλβου κελαινὸν ὥρμα. 780 

Ἰσωήν᾽ ὦ στεφαναφύόρει, stroph. 
ξεσταί 0' ἑἕπταπύλου πόλεως 

ἀναχορεύσατ᾽ ἀγυιαί, 
“ίρκα 0' & καλλιρρέεϑρος. 

σύν τ᾽ ᾿ἀσωπιάδες xógot, 785 
πατρὸς ὕδωρ βᾶτε λιποῦ- 

σαι συναοιδοί, 

Νύμφαι. τὸν Ἡρακλέους 
καλλίνικον ἀγῶν᾽" ὦ 
1Πυϑίου δενδρῶτι πέτρα 190 

Μουσῶν $9" ᾿Ελικωνιάδων δώματα, 

ἥξετ᾽ εὐγαϑεῖ κελάδῳ 
ἐμὰν πόλιν ἐμά τε τείχη, 

Σπαρτῶν ἵνα γένος ἐφάνη, 

χαλκασπίδων λόχος. ὃς γᾶν 19 σι 

110 ys L, τε G.— Vid ἐλπίς] ἡμῖν Herwerden, ἐκ γᾶς F. Gu. Schmidt 

113 μέλουσι] Canter, μέλλουσι LG | éxésw] Matthiae, ἐπαίειν LG 
715 φρενῶν] L. Dindorf, φρονεῖν LG 718 εἰσορῶν 1 1719 εὖνο- 
μία d 181 ᾿Ισμήν᾽ ὦ στεφανηφόρει] Tyrwhitt, ἰσμηνῶ στεφαναφορία 
LG 782 ἑπταπύλου] H. Stephanus, ἑπτάπυλοι LG 184 καλλιρρέ- 
sügog] Erfurdt, καλλιρέεϑρος LG 185 "4comicóse] Bothe, ἀσωπίδες 

LG 187 sq. fort. συναείδειν ὕμνον (συναείδειν proposuit Reiske, 
ὕμνον Fritzsche) | τῶν g 189 sq. ἀγῶνα: ὦ Πυϑοῦς Fix 191 &a- 
κωνίδων l| δώματα] fort. ϑεράπναι 192 ἥξετ᾽ ] κλήζετ᾽ Hartung (ἥκετ᾽ 
L. Dindorf, ἠχεῖτ᾽ Bothe, ἀχεῖτ᾽ Fix) 193 πόλι LG, πόλιν l. Fort 
ἐμὸν πόλισμ᾽ εὐτειχές 194 ἐφάνη] Hermann, ἔφανε LG 
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τέκνων τέκνοις μεταμείβει. 

Θήβαις ἱερὸν φῶς. 

ὦ λέκτρων δύο συγγενεῖς antistr. 
εὐναί, ϑνατογενοῦς vs καὶ 

Zóg, ὃς ἦλϑεν ἐς εὐνὰν 800 

Νύμφας τᾶς Περσηίδος᾽ ὡς 

πιστόν μοι τὸ παλαιὸν ἤ- 

δὴ λέχος. ὦ Ζεῦ, τὸ σὸν οὐκ 
ἐλπίδι gv), 

λαμπρὰν δ᾽ ἔδειξ᾽ ὁ χρόνος 805 
τὰν Πρακλέος GAx&v: 

ὃς γᾶς ἐξέβα ϑαλάμων 

Πλούτωνος δῶμα λιπὼν νέρτερον. 

κχρείσσων μοι τύραννος ἔφυς 

ἢ δυσγένει᾽ ἀνάκτων, 810 

ἃ νῦν ἐσορᾶν φαίνει 

ξιφηφόρων ἐς ἀγώνων 

ἅμιλλαν, εἰ τὸ δίκαιον 

ϑεοῖς ἔτ᾽ ἀρέσκει. 

ἔα ἔα" 815 
$ 9. 2 Y UEEN , er , 

&Qg ἕς τὸν αὐτὸν πίτυλον ἥκομεν φόβου, 

γέροντες, οἷον φάσμ᾽ ὑπὲρ δόμων ὁρῶ; 

HMIX. φυγῇ φυγῇ 

νωϑὲς πέδαιρε κῶλον, ἐκποδὼν ἔλα. 

HMIX. ὦναξ Παιάν, 820 

ἀπότροπος γένοιό μοι πημάτων. 

ΤΡΙΣ. 

ϑαρσεῖτε Νυκτὸς τήνδ᾽ ὁρῶντες ἔκγονον 

“ύσσαν, γέροντες. κἀμὲ τὴν ϑεῶν λάτριν 

800 sov&àv] scripsi, εὐνὰς LG 801 og] Musgrave, καὶ LG 
804 ἐλπίδι} Fix, ἐπ᾽ ἐλπίδι LG. — 805 ἔδειξεν LG, ἔδειξ᾽ 1 808 λιπὸν 
G | νέρτερον] ἐνέρων Nauck 810 ἢ óvcyévsv | Canter, ἡδὺς γένει, LG 

811 v. corruptus 812 ξιφηφόρον mut. in ξιφηφόρων L, ξηφηφό- 
oov G . 816 πίτυλον] προσβολήν ἄρραξιν superscr. | 818- 90 choro 
continuant LG 819 in marg. πεδάορε a manu quae alias non oc- 
currit in L 821 πημάτων LG, τῶν πημάτων l 822 σὺν (potest 
etiam σὴν esse) δ᾽ ὁρῶντες G 
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Ἶριν" πόλει γὰρ οὐδὲν ἥκομεν βλάβος. 
ἑνὸς δ᾽ ἐπ᾿ ἀνδρὸς δώματα στρατεύομεν, 825 
ὅν φασιν εἶναι Ζηνὸς AxwQvgs τ᾽ ἄπο. 
πρὶν μὲν γὰρ ἄϑλους ἐχτελευτῆσαι πικρούς, 
τὸ χρή νιν ἐξέσῳξεν, οὐδ᾽ εἴα πατὴρ 

Ζεύς νιν κακῶς δρᾶν οὔτ᾽ ἔμ᾽ οὔϑ' Ἥραν ποτέ" 

ἐπεὶ δὲ μόχϑους διεπέρασ᾽ Εὐρυσϑέως. 880 
Ἥρα προσάψαι κοινὸν αἷμ᾽ αὐτῷ ϑέλει 

παῖδας κατακτείναντι, συνϑέλω δ᾽ ἐγώ. 

ἀλλ᾽ εἶ᾽, ἄτεγκτον συλλαβοῦσα καρδίαν, 
Νυκτὸς χελαινῆς ἀνυμέναιε παρϑένε, 

μανίας ἐπ᾿ ἀνδρὶ τῷδε καὶ παιδοχτόνουςἩ — 835 
φρενῶν ταραγμοὺς x«i ποδῶν σκιρτήματα 

ἔλαυνε κίνει. φόνιον ἐξίει κάλων, 

ὡς ἂν πορεύσας δι᾽’ ᾿Αχερούσιον πόρον 
τὸν καλλίπαιδα στέφανον αὐϑέντῃ φόνῳ 
γνῷ μὲν τὸν ἽΠρας οἷός ἐστ᾽ αὐτῷ χόλος. 840 

μάϑῃ δὲ τὸν ἐμόν" ἢ ϑεοὶ μὲν οὐδαμοῦ, 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ ἔσται μεγάλα, μὴ δόντος δίκην. 

ΛΎΣΣΑ. 

ἐξ εὐγενοῦς μὲν πατρὸς ἔκ τε μητέρος 

πέφυκα, Νυχτὸς Οὐρανοῦ τ᾽ ἀφ᾽ αἵματος" 
τιμὰς δ᾽ ἔχω τάσδ᾽ οὐκ ἀγαστέας φίλοις 845 
οὐδ᾽ ἥδομαι φοιτῶσ᾽ ἐπ’ ἀνθοώπων [gíAove], 
παραινέσαι δέ, πρὶν σφαλεῖσαν εἰσιδεῖν. 

Ἥρᾳ ϑέλω σοί τ᾽, ἢν πίϑησϑ᾽ ἐμοῖς λόγοις. 
CHEN ers 2 x 9/2212 TUP5 EIS M ἁνὴρ 00 οὐκ ἄσημος οὔτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 

οὔτ᾽ ἐν ϑεοῖσιν, οὗ σύ uw ἐσπέμπεις δόμους" 850 

825 δώματα] Scaliger, σώματα LG | fort. δῶμα συστρατεύομεν (cvoro. 
Reiske) 827 πικρούς] fort. πόνων 828 τὸ χρή] in marg. τὸ χρῆν 
ὃ ταυτὸν μέν ἐστι τῷ χρεών, ἀποκέκοπται δὲ £x τοῦ χρῆναι L 829 νῦν 
κακῶς δᾶν G, δρᾶν g | ἐμὲ L, &v 1 831 κοινὸν] Wakefield, χαινὸν 
LG 833 ἄτεχτον G | συλλαβοῦσα apogr. Paris., σὺν (quod facile σὴν 
legas) λαβοῦσα L, σὴν λαβοῦσα G 835 sq. μανίας] scripsi, μανίας τ΄ 
1,6 | fort. zeióoxróvov .. ταραγμόν 848 ἐξ in ras. scr. 5 — 845 δ᾽] 
ed. Hervag. altera, τ΄ L (sed super τ᾽ erat δ᾽ ut vid. superscriptum), 
om. G 84 ἀγαστέας] scripsi, ἀγασϑῆναι LG 846 φίλους] δόμους 
J. Baumann, φρένας Kayser 849 ἁνὴρ] Hermann, ἀνὴρ LG 860 σύ] 
Hartung, γέ LG 

Euripides, Hercules. 3 
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ἄβατον δὲ χώραν καὶ ϑάλασσαν ἀγρίαν 
ἐξημερώσας. ϑεῶν ἀνέστησεν μόνος 

τιμὰς πιτνούσας ἀνοσίων ἀνδρῶν ὕπο᾽ 

ὥστ᾽ οὐ παραινῶ μεγάλα βούλεσϑαι κακά. 

IP. μὴ σὺ νουϑέτει τά 9' Ἥρας κἀμὰ μηχανήματα. 855 
AT. ἐς τὸ λῷον ἐμβιβάξω σ᾽ ἴχνος ἀντὶ τοῦ κακοῦ. 
IP. οὐχὶ σωφρονεῖν γ᾽ ἔπεμψε δεῦρό σ᾽ ἡ Διὸς δάμαρ. 
AT. Ἥλιον μαρτυρόμεσϑα δρῶσ᾽ ἃ δρᾶν οὐ βούλομαι. 

εἰ δὲ δή μ᾽ Ἥρα 9' ὑπουργεῖν σοί τ᾽ ἀναγκαίως ἔχει. 809 
εἶμί γ᾽ οὔτε πόντος οὕτως κύμασιν στένων λάβρος 801 

οὔτε γῆς σεισμὸς κεραυνοῦ v' οἶστρος ὠδῖνας πνέων, 

oi' ἐγὼ στάδια δραμοῦμαι στέρνον εἰς Ἡρακλέους 

καὶ καταρρήξω μέλαϑρα καὶ δόμους ἐπεμβαλῶ. 

τέκν᾽ ἀποχτείνασα πρῶτον" ὃ δὲ κανὼν οὐκ εἴσεται, 86 σι 
παῖδας oUg ἔτικτ᾽ ἐναίρων, πρὶν ἂν ἐμὰς λύσσας ἀφῇ. 
ἣν ἰδοὺ καὶ δὴ τινάσσει κρᾶτα βαλβίδων ἄπο 

καὶ διαστρόφους ἑλίσσει σῖγα γοργωποὺς κόρας. 

ἀμπνοὰς δ᾽ οὐ σωφρονίζει, ταῦρος ὡς ἐς ἐμβολήν. 

δεινὰ μυχᾶται δὲ Κῆρας ἀνακαλῶν τὰς Ταρτάρου. 810 

τάχα σ᾽ ἐγὼ μᾶλλον χορεύσω καὶ καταυλήσω φόβῳ 8τι 

τάχος ἐπιρροίβδην 9' ὁμαρτεῖν ὡς κυνηγέτῃ κύνας. 860 

στεῖχ᾽ ἐς Οὔλυμπον πεδαίρουσ᾽, Igu γενναῖον πόδα᾽ 812 

ἐς δόμους δ᾽ ἡμεῖς ἄφαντοι δυσόμεσϑ'᾽ ᾿Πρακλέους. 

852 ἀνέστησε L, corr. | 854 ὥστ᾽] Musgrave, σοί τ᾽ LG, τῷδ᾽ 
Heimsoeth | βούλεσϑαι) βουλεῦσαι Camper 855 χἀμὰ] Reiske, κακὰ 
LG 856 personae notam om., 857 Lyss., 858 lr. praefigunt LG, 
corr. Musgrave 856 λῷον] Nauck, λῷστον LG | ἐμβιβάξω c | Mus- 
grave, ἐμβιβάζουσ᾽ LG 859 εἰ δεῖ δὲ g (volebat εἰ δὲ δεῖ) | σύ G, 
σοί ἢ 860 post 871 collocavi 861 οὕτω || κύμασιν 0G. (et Hil- 
berg), κύμασι, .L | λάβρος] ed. Brubachiana, λάβρως 1, 6G, λάβροις Jacobs 

863 στάδια δραμοῦμαι]} Hermann, σταδιαδραμοῦμαι 1,, σταδιοδραμοῦμαι 
G, οταδιοδρομήσω Dindorf ἡρακλέος LG 864 δόμους] fort. δοκοὺς 

866 ἔτικτεν αἱρῶν LG, in marg. yo. ἔτικτ᾽ ἐναίρω (desinit charta) .L | 
ἀφῇ] ἀνῇ Wakefield, fort. μεϑῇ. Versum olim delebat Wilamowitz 
867 ἦν LG 868 γοργωποὺς G, sed c in ras. scr. g 869 fort. 
ἀμπνοαῖσι δὲ σφαδᾷζει, 870 δεινὰ Canter, δεινὸς LG 871 τάχα 
δ᾽ Kirchhoff | καταυλίσω G, sed ( in ras. scr. , 860 τάχος ex τάχα σ᾽ 
v. 871 ortum videtur, fort. ποσὶν ἐπιρροίβδην ὁμαρτεῖν | ἐπιρροίβδην] 
ϑοιξηδὸν in marg. adser. L | κυνηγέτη G, sed alterum ἢ in ras. scr. g, 
κυνηγέτει LL 879 ysvotov G 873 ἡρακλέος LG 



HPAKAHZX 35 

XO.  óOrororoi, στέναξον᾽ ἀποκείρεται 875 

σὸν ἄνϑος πολιόν, ὃ zhióg ἔχγονος, 

μέλεος EAAde, ἃ τὸν εὐεργέταν 
&xopaAsig, ὀλεῖς μανιάσιν λύσδαις 

, 2 9 , 

χορευϑεντ ἀναύλοις. 

βέβακεν ἐν δίφροισιν ἃ πολύστονος, 880 

ἅρμασι δ᾽ ἐνδίδωσι 
κέντρον ὡς ἐπὶ λώβα 

Νυκτὸς Γοργὼν ἑἕκατογκχεφάλοις͵ 

ὄφεων ἀχήμασι, “ύσσα μαρμαρωπός. 

ταχὺ τὸν εὐτυχῆ μετέβαλεν δαίμων. 88b 

ταχὺ δὲ πρὸς πατρὸς τέκν᾽ ἐκπνεύσεται. 

AM. ἰώ μοι μέλεος. 

ΧΟ. ἰὼ Ζεῦ, τὸ σὺν γένος ἄγονον αὐτίκα 
λυσσάδες ὠμοβρῶτες ἀποινόδικοι δίκαι 
κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν. 890 

ἰὼ στέγαι, κατάρχεται χύρευμα τυμπάνων ἄτερ. 

οὐ βρομίῳ κεχαρισμένα ϑύρσῳ, 

ἰὼ δόμοι, πρὸς αἵματ᾽, οὐχὶ τᾶς 4ιονυσιάδος 
βοτρύων ἐπὶ χεύμασι λοιβᾶς. 895 

875 sqq. chorica singulis ordinibus chori vel singulis choreutis tri- 
buenda videntur 875 órororoi| Hermann, órororororoí LG | ἀποκεί- 

perci] Canter, ἀπόκειρέ τε LG 810 πολιόν] scripsi, ἘΠ): L, πόλεως 
G, πόλεος g 511 εὐεργέτην G 818 μανιάσιν)] Hermann, μανίαισι 
LG | λύσσαις] Dobree, λύσσας LG 879 ἀναύλοις] Tyrwhitt, ἐναύλοις 

LG 882 χέντρ᾽ ἐπὶ Hartung 883 ἑκατογκεφάλοις] Reiske, ἑκατὸν 
κεφαλαῖς LG 884 ἀχήμασι) C. R. Schirlitz, ἐαχῴμασι, LG 885 us- 
τέβαλεν] Hermann, μετέβαλε LG 886 ἐκπνεύσεται) Elmsley, ἐπνεύ- 
σατὲ LG 887 Amphitryoni tribuit O. Hense, choro continuant LG | 
fort. v. post 890 transponendus | ἰώ μοί μοι G 888 τὸ σὸν ἰὼ Ζεῦ 
γένος LG, numeris supra scriptis mut. in ἰὼ Ζεῦ τὸ σὸν γένος | | εὔγο- 
vov G 889 λυσσάδες ὠμοβρῶτες] Wakefield (ὠμοβρῶτες) et Hermann, 
λύσσα δέ σ᾽ ὠμόβροτος LG ἀποινόδιχοι G, sed « ex sv corr. y | ἄδι- 
κοι δίκαι Hartung, ἄδικοι Ποιναί Wilamowitz 890 κακοῖς H. Stepha- 

nus | fort. νεχροῖς ἐχπετῶσιν 891—916 lineolas praefixit 891, 893, 
900, 901, 906, 911, 916 7, 904, 909, 913 L, nihil praescripsit G — 891 χο- 
ρεύματ᾽ ἄτερ τυπάνων Hermann (χορεύματα Stephanus) | ἅπερ G, ἄτερ g, 

892 Βρομίου Hartung 895 {τᾶς βοτρύων Pflugk | λοιβᾶς] Barnes, 
λώβας LG 

3.3 
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AM. φυγῇ, τέκν᾽, ἐξορμᾶτε. 

ΧΟ. δάιον τόδε δάιον μέλος ἐπαυλεῖται. 

κυναγετεῖ τέκνων διωγμόν" 

οὔποτ᾽ ἄκραντα δόμοισιν coa βακχχεύσει. 

ΑΜ. αἰαῖ κακῶν. 900 

ΧΟ. αἰαῖ δῆτα τὸν γεραιὸν ὡς στένω 

πατέρα τάν τὲ παιδοτρόφον, ἃ μάταν 
τέκεα γεννᾶται. 

ἰδοὺ ἰδού, 

ϑύελλα σείει δῶμα. συμπίπτει στέγη. eo [e] Qu 

ἢ 3) τί δρᾷς, ὦ Διὸς 

παῖ; μελάϑρων ἄραγμα ταρτάριον, ὡς 

ἐπ᾿ ᾿Εγκελάδῳ ποτὲ Παλλάς, ἐς δόμους πέμπεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ὦ λευχὰ γήρᾳ σώματ᾽, 

ΧΟ. ἀνακαλεῖς τίνα us τίνα βοᾶν; 910 

ADI: ἄλαστα τὰν δόμοισι. 

XO. μάντιν οὐχ ἕτερον ἄξομαι. 
ADI: τεϑνᾶσι παῖδες. ΧΟ. aot. 

ADI. στενάζεϑ᾽, ὡς στεναχτά. ΧΟ. δάιοι φόνοι, 

δάιοι δὲ τοχέων χέρες" ὦ. 915 
AIT. οὐκ ἄν τις εἴποι μᾶλλον ἢ πεπόνϑαμεν. 

XO. πῶς παισὶ στεναχτὰν ἄταν ἄταν 

πατέρος ἀμφαίνεις; 

896 Amphitryonistribui| choro continuant LG | τέκνα L, τέκν᾽ | 
898 réxvov] Hermann, τὲ τέκνων LG 899 δόμοισι α΄ 900 Amphi- 
tryoni tribuit Wilamowitz 902 πατέρα] πρὰ in ras. scr. L sic ut 
facile παῖ legas, παῖ G | ἃ μάταν] Musgrave, μάταν LG 903 τέκνα 
G 904 ξήτει in marg. L 906 ἦ ἡ LG 907 μελάϑρων ἄραγμα] 
Reiske, μελάϑρω τάραγμα LG | ταρτάριον] Hartung, ταρτάρειον LG. 
908 ἐγγελάδω LG, gyxsidóc g 909—916 personarum vices restituit 
post H. Stephanum, Tyrwhittum, Musgravium, Fixium, Hermannum 
Kirchhoff (vide ad 891). Pro ἄγγελος fort. praestat ϑεράπων 909 có- 
ματα LG 910 ἀγκαλεῖς Dindorf | τίνα us] Hermann, us LG 
915 fort. δαται | χέρες LG, χεῖρες 1} ὦ LG, quod in LL bipartito scripto 

ὦ ἃ 
spatio post χεῖρες relicto sic super ἄταν v. 917 positum est: ἄταν dr 
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λέγε, τίνα τρόπον ἔσυτο ϑεόϑεν ἐπὶ 
μέλαϑρα κακὰ τάδε 920 

τλήμονάς ve παίδων ψυχάς: 

AIT. ἱερὰ μὲν ἦν πάροιϑεν ἐσχάρας Zio 
καϑάρσι᾽ οἴκων, γῆς ἄνακτ᾽ ἐπεὶ κτανὼν 
ἐξέβαλε τῶνδε δωμάτων ᾿Ηρακλέης" 

χορὸς δὲ καλλίμορφος εἱστήκει τέκνων 995 

πατήρ τὲ Meyága v" ἐν κύκλῳ δ᾽ ἤδη κανοῦν 
εἵλικτο βωμοῦ, φϑέγμα δ᾽ ὅσιον εἴχομεν. 

μέλλων δὲ δαλὸν χειρὶ δεξιᾷ φέρειν, 

ἐς χέρνιβ᾽ ὡς βάψειεν, ᾿Δλχμήνης τόκος 
ἔστη σιωπῇ. καὶ χρονίζοντος πατρὸς 980 

παῖδες προσέσχον ὄμμ᾽: ὃ δ᾽ οὐκέθ᾽ αὑτὸς ἦν. 

ἀλλ᾽ ἐν στροφαῖσιν ὀμμάτων ἐφϑαρμένος 

ῥίζας τ᾿ ἐν ὄσσοις αἵἱματῶπας ἐκβαλὼν 
ἀφρὸν κατέσταζ᾽ εὔτριχος γενειάδος. 

ἔλεξε δ᾽ ἅμα γέλωτι παραπεπληγμένῳ" 935 

πάτερ, τί ϑύω πρὶν κτανεῖν Εὐρυσϑέα 

χαϑάρσιον πῦρ, καὶ πόνους διπλοῦς ἔχω 

ἐξὸν μιᾶς ἐκ χειρὸς εὖ ϑέσϑαι τάδε; 

ὅταν δ᾽ ἐνέγκω δεῦρο κρᾶτ᾽ Εὐρυσϑέως. 

ἐπὶ τοῖσι νῦν ϑανοῦσιν ἁγνιῶ χέρας. 940 

ἐχχεῖτε πηγάς. ῥίπτετ᾽ ἐκ χερῶν κανᾶ. 

τίς μοι δίδωσι τόξα; τίς δ᾽ ὅπλον χερός; 

πρὸς τὰς Μυκήνας εἶμι" λάξυσϑαι χρεὼν 

μοχλοὺς δικέλλας 9', ὡς τὰ Κυκλώπων βάϑρα 
φοίνικι κανόνι καὶ τύκοις ἡρμοσμένα 94 

919 λέγε λέγε Dindorf 920 ἔσυτο G, ἔσσυτο L 921 ψυχάς] 
Wilamowitz, τύχας LG 922 super notam ἄγγ scr. ἐξα(γγελος) l 
924 ἐξέβαλε om. LG, add. | et in marg. g 925 τέκνων] Canter, πέ- 
zÀov LG, fort. παίδων δὲ .. εἱστήκει χορός. Cfr. 548 929 τόκος] 
γόνος Athen. IX p. 409 A 930 σιωπῇ G, sed σι ex δὲ fecit g  πα- 
τρὸς] Aldina, πάρος LG 931 ὄμμα L, ὄμμ᾽ l| οὐκέϑ᾽ αὑτὸς] Valcke- 
naer, οὐκέτ᾽ αὐτὸς LG 933 αἱματῶπας] Porson, αἱματωποὺς LG 
934 εὔτριχος] Wilamowitz, εὐτρίχου LG 936 ἀτὰρ τί Naber | ϑύω! 
H. Stephanus, 9vuoó LG 938 £x] scripsi, μοι LG 941 ῥίπτετ᾽] 
H. Stephanus, ῥιπτεῖτ᾽ LG | χερῶν] scripsi, χειρῶν LG 942 τίς δ᾽] 
Barnes, τίς LG, fort. τίς δόπτρον χερί: 914 δικέλλα G, δικέλλας g 
ὡς τὰ] Wakefield, ὥστε LG 945 τύκοις] Brodeau, τύχαις LG 
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στρεπτῷ σιδήρῳ συντριαινώσω πάλιν. 

ἐκ τοῦ δὲ βαίνων ἅρματ᾽ οὐκ ἔχων ἔχειν 
ἔφασχε δίφρου τ᾽ εἰσέβαινεν ἄντυγα 
κἄϑεινε, κέντρῳ δῆϑεν ὡς ϑείνων, χερί. 

διπλοῦν δ᾽ ὀπαδοῖς ἦν, γέλως φόβος 9' ὁμοῦ. 950 

καί τις τόδ᾽ εἶπεν, ἄλλος εἰς ἄλλον δρακών᾽ 
παίζει πρὸς ἡμᾶς δεσπότης ἢ μαίνεται; 

ὃ δ᾽ siom ἄνω τε xal κάτω κατὰ στέγας, 
μέσον δ᾽ ἐς ἀνδρῶν ἐσπεσὼν Νίσου πόλιν 

ἥκειν ἔφασχε, δωμάτων ἔσω βεβώς. 9: 

κλιϑεὶς δ᾽ ἐς ι᾿οὗδας ὡς ἐκεῖ σχευάξεται 

ϑοίνην. διελθὼν δ᾽ ἐν βραχεῖ χρόνον μονῆς 

᾿Ισϑμοῦ ναπαίας ἔλεγε προσβαίνειν πλάκας. 

κἀνταῦϑα γυμνὸν σῶμα ϑεὶς πορπαμάτων,. 

πρὸς οὐδέν᾽ ἡμιλλᾶτο κἀκηρύσσετο 900 
αὐτὸς πρὸς αὑτοῦ καλλίνικος οὐδενός, 

ἀκοὴν ὑπειπών. δεινὰ δ᾽ Εὐρυσϑεῖ βρέμων 
ἦν ἐν Μυκήναις τῷ λόγῳ. πατὴρ δέ νιν 

ϑιγὼν κραταιᾶς χειρὸς ἐννέπει τάδε" 

ὦ παῖ, τί πάσχεις; τίς ὃ τρόπος ξενώσεως 965 

τῆσδ᾽: oU τί που φόνος σ᾽ ἐβάκχχευσεν νεκρῶν. 

οὺς ἄρτι καίνεις; ὃ δέ νιν Εὐρυσϑέως δοκῶν 
πατέρα προταρβοῦνϑ᾽ ἱκέσιον ψαύειν χερός, 
ὠϑεῖ, φαρέτραν δ᾽ εὐτρεπῆ σχευάξεται 

καὶ τόξ᾽ ἑαυτοῦ παισί. τοὺς Εὐρυσϑέως 970 

δοχῶν φονεύειν. οἱ δὲ ταρβοῦντες φόβῳ 
ὥρουον ἄλλος ἄλλοσ᾽, ἐς πέπλους ὃ μὲν 

μητρὸς ταλαίνης. ὃ δ᾽ ὑπὸ κίονος σκιάν, 

ἄλλος δὲ βωμὸν ὕρνις ὡς ἔπτηξ᾽ ὕπο. 

Qt Qt 

946 συντριαινώσω]) H. Stephanus, συντριαινώσειν LG | πάλιν] Sca- 
liger, πόλιν LG 947 τοῦ δὲ] Radermacher, τοῦδε LG | αὐτοῦ δὲ 
βαίνων Dio Chrys. 32 p. 391 C, τοιαῦτ᾽ ἀλύων vel ἀλαίνων Herwerden 

948 δίφρου δ᾽ et ἄντυγας Dio 949 xévroov δῆϑεν ὡς ἔχων Dio | 
ϑείνων]) L. v. Sybel, 9évov LG . 950 διπλοῦν] scripsi (ut olim Nauck), 
διπλοῦς LG 951 τόδ᾽] τότ᾽ Elmsley 953 εἷρπεν LG 957 ἐν 
βραχεῖ] seripsi, εἰς βραχὺν .LG 9060 οὐδὲν G, οὐδέν᾽ g | »&xnovoczco]| 
Maltby et Reiske, κἀξεχηρύσσετο LG. 961 fort. πρὸς αὐτὸς αὑτοῦ 
(cfr. Aesch. Prom. 762) 966 σ᾽ om. G | ἐβάκχευσεν g, ἐβάχχευσε LG 

972 ὥρουεν G 
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βοᾷ δὲ μήτηρ᾽ ὦ τεχών. τί δρᾷς; τέκνα 975 
κτείνεις; βοᾷ δὲ πρέσβυς οἰκετῶν τ᾽ ὄχλος. 

ὃ δ᾽ ἐξελίσσων παῖδα κίονος κύκλῳ 

τόρνευμα δεινὸν ποδός. ἐναντίον σταϑεὶς 

βάλλει πρὸς ἧπαρ᾽ ὕπτιος δὲ λαΐνους 
ὀρϑοστάτας ἔδευσεν ἐχπνέων βίον. 980 
ὃ δ᾽ ἠλάλαξε κἀπεκόμπασεν τάδε" 

εἷς μὲν νεοσσὸς ὅδε ϑανὼν Εὐρυσϑέως 

ἔχϑραν πατρῴαν ἐχτίνων πέπτωκέ μοι. 

ἄλλῳ δ᾽ ἐπεῖχε τόξ᾽. ὃς ἀμφὶ βωμίαν 
ἔπτηξε χρηπῖδ᾽ ὡς λεληϑέναι δοκῶν. 985 
φϑάνει δ᾽ ὃ τλήμων γόνασι προσπεσὼν πατρός, 
καὶ πρὸς γένειον χεῖρα καὶ δέρην βαλών, 

ὦ φίλτατ᾽, αὐδᾷ, μή μ᾽ ἀποκτείνῃς. πάτερ᾽ 
σός εἰμι, σὸν παῖδ᾽. οὐ τὸν Εὐρυσϑέως ὀλεῖς. 

ὃ δ᾽ ἀγριωπὸν ὄμμα Γοργόνος στρέφων. 990 

ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος. 

μυδροχκτύπον μίμημ᾽, ὑπὲρ κάρα βαλὼν 

ξύλον καϑῆκε παιδὸς ἐς ξανϑὸν χάρα. 

ἔρρηξε δ᾽ ὀστᾶ. δεύτερον δὲ παῖδ᾽ ἑλών, 

χωρεῖ τρίτον ϑῦμ᾽ ὡς ἐπισφάξων δυοῖν. 99ὅ 
ἀλλὰ φϑάνει νιν ἣ τάλαιν᾽ ἔσω δόμων 

μήτηρ ὑπεκλαβοῦσα, καὶ κλήει πύλας. 

ὃ δ᾽ ὡς ἐπ᾽ αὐτοῖς δὴ Κυκλωπίοισιν àv 

σκάπτει μοχλεύει ϑύρετρα. κἀκβαλὼν σταϑμὰ 

δάμαρτα καὶ παῖδ᾽ ἑνὶ κατέστρωσεν βέλει. 1000 
κἀνθένδε πρὸς γέροντος ἱππεύει góvov: 

977sq. ὃ δ᾽ ἐξελίσσων κίονος κύκλῳ πόδα, χόρευμα δεινόν (ποδὸς 
πόρευμα δεινὸν Nauck) παῖδ᾽ ἐναντίον σταϑεὶς Dobree, fort. ὃ δ᾽ ἐξ- 
ελίσσων κίονος κύχλῳ πόδα, ὡς ἐντὸς ἔστη παῖς λυγροῦ τοξεύματος (991), 
βάλλει κτὲ. (deleto v. 978) 978 τόρνευμα mut. in τόρευμα LG 
980 ὀρϑοστάτας) Barnes, ὀρϑοστάδας LG 981 ἠλαάλαξε L, ἠλάλαξε 
0G | κἀπεκόμπασε LL, κἀπεκόμπασεν 0G 983 fort. πατρῷον | ἐκτείνων 
G, corr. g | 984 τόξα L, vó£ | 985 πρηπῖδα L, xonzió 1 989 σὸν 
παῖδ᾽] Elmsley, σὸς παῖς LG 990 στρέφων] ed. Hervag. alt., τρέφων 
LG 991 post 978 transponit Herwerden 995 duc L, 95w l| 
δυεῖν mut. in δυοῖν LG 996 δόμων] fort. μυχῶν 998 KwvxLoztor- 
σιν] Dindorf, κυκλωπείοισιν G et sw ex v correcto L — 1000 κατέστρωσε 
JYosecorr.- 
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ἀλλ᾽ ἦλϑεν εἰκὼν ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο 

Παλλὰς κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπὶ λόφῳ κέαρ, 
κἄρριψε πέτρον στέρνον εἰς "HoexA£ove, 
ὅς νιν φόνου μαργῶντ᾽ ἐπέσχε κείς ὕπνον 1005 

καϑῆκε" πίτνει δ᾽ ἐς πέδον, πρὸς κίονα 
νῶτον πατάξας. ὃς πεσήμασι στέγης 

διχορραγὴς ἔκειτο κρηπίδων ἔπι. 

ἡμεῖς δ᾽ ἐλευϑεροῦντες ἐκ δρασμῶν πόδα 1010 

σὺν τῷ γέροντι δεσμὰ σειραίων βρόχων 1009 

ἀνήπτομεν πρὸς κίον᾽, ὡς λήξας ὕπνου 
Χ , M J ’ 

μηδὲν προσεργάσαιτο τοῖς δεδραμένοιο. 
e , Dre e , 9 , 

εὕδει δ᾽ ὁ τλήμων ὕπνον οὐκ εὐδαίμονα, 

παῖδας φονεύσας καὶ δάμαρτ᾽. ἐγὼ μὲν οὖν 

οὐκ οἶδα ϑνητῶν ὅστις ἀϑλιώτερος. 1015 

XO. ὃ φόνος ἦν ὃν "4oyoAlg ἔχει πέτρα 

τότε μὲν περισαμότατος καὶ ἄπιστος 

᾿“Ελλάδι τῶν ΖΙαναοῦ παίδων" 

τὰ δ᾽ ὑπερέβαλε, παρέδραμε τὰ τότε κακά. 1020 

τάλανι διογενεῖ κόρῳ μονοτέχνου Iloóxvue 

φόνον ἔχω λέξαι ϑυόμενον Μούσαις" 

σὺ δὲ τέκνα τρίγονα τεκόμενος. ὦ δάιε, 
λυσσάδι συγκατειργάσω μοίρα. 

& &, τίνα στεναγμὸν 1025 

1002 fort. εἰκών, ὡς ὁρῶσι φαίνεται | ἐφένετο G, corr. 5 1003 ἐπὶ 
λόφῳ κέαρ] ἐπίλογχον χερί Canter, εὔλοφος κόρη Herwerden, ἐπίφοβον 
χερί Schumacher 1005 μαργῶντ᾽ ἐπέσχε] Nauck (μαργῶντα τ᾽ ἔσχε 
Elmsley), μαργῶντος (μαργόντος G) ἔσχε LG. Fort. μαιμῶντ᾽. ΟἿ: 
Soph. Ai. 50 1006 ἐς hie G. 1007 κατάξας g | ὃς LG, óc g 
1009. 1010 transposuit Pierson 1009 σειραίων foóycov| Pierson, σει- 
ρεύων βρόχω LG 1010 ἐλευϑεροῦντες] fort. ἀπαλλάσσοντες — 1011 κίονα 
L, κίον᾽ l 1016 sqq. chorica singulis choreutis tribuenda videntur, 
quod monuit Hermann 1010 πέτρα] Bothe, πάτρα LG 1017 τό τὲ 
L, τοτὲ G | περισαμότατος L, ἢ super α scr. | ἄπιστος] Reiske, ἄριστος 
LG 1018 τῶν LG, τῶν τῶν |l 1020 τὰ δ᾽] Tyrwhitt, τάδ᾽ LG 
1021 τάλανι delet Dindorf — 1022 ϑυόμενον] fort. μελόμενον 1028 δάιε] 
Canter, δαῖς LG | τρίγον᾽, ὦ δάιε, τεκόμενος Wilamowitz 1034 μοίρᾳ] 
fort. μωρίᾳ 1025 ὃ ἔ] Kirchhoff (αἰαῖ Hartung), ἐς LG 
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ἢ γόον ἢ φϑιτῶν 

ὠδὰν ἢ τίν᾽ “Ἵιδα χορὸν ἀχήσω; 

φεῦ φεῦ" 

ἴδεσϑε, διάνδιχα κλῇϑοα 

χλίνεται ὑψιπύλων δόμων. 1080 

ἰώ μοι" 

ἴδεσϑε τάδε τέκνα πρὸ πατρὺς 

ἄϑλια κείμενα δυστάνου, 

εὔδοντος ὕπνον δεινὸν ἐκ παίδων φόνου. 

ὡς ὧι περὶ δὲ δεσμὰ καὶ πολύβροχ᾽ ἁμμάτων 10: 
ἐρείσμαϑ᾽ ᾿Πράκλειον 
ἀμφὶ δέμας τάδε λαΐνοις 

ἀνημμένα κίοσιν οἴχων. 

τι ^ v P M / 
ὃ Ó ὥς τις ὄρνις ἄπτερον καταστενῶν 

ὠδῖνα τέκνων, πρέσβυς ὑστέρῳ ποδὶ 1040 

πυχνὴν διώκων ἤλυσιν πάρεσϑ᾽ ὅδε. 

ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, 

Καδμεῖοι γέροντες, οὐ σῖγα ci- 

γα τὸν ὕπνῳ παρειμένον ἐάσετ᾽ ἐκ- 

λαϑέσϑαι κακῶν; 

ΧΟ. κατὰ σὲ δακρύοις στένω, πρέσβυ, καὶ 1045 

τέκεα καὶ TO καλλίνικον κάρα. 
Lu , 7 M 

ΑΜ. ἑκαστέρω πρύβατε, μὴ 

χτυπεῖτε, μὴ βοᾶτε. μὴ 
' E 23:7 3 2, ? 

τὸν εὔδι᾽ ἰαύονϑ' 

ὑπνώδεά τ᾽ εὐνᾶς ἐγείρετε. 1050 

1027 τίν᾽] Dobree, τὸν LG | ἀΐδα LG χορὸν] νόμον Paley | ἀχήσω] 
Elmsley, ἰαχήσω LG 1031 ἰώ μοι μοι G, ὥμοι Hermann 1082 zoóx 
(fort. s erasum) L, πρὸ G 1033 κείμενα L, sed us in ht. scr. 7 
1034 ἐκ παίδων) Burges, ἐχποδὼν LG 1035 περὶ δεσμὰ δὲ { περὶ] 
fort. χερὶ | ἁμάτων 6G 1038 ἀνημμένα)] Elmsley, ἀνημμέν᾽ (ἀνημμένα 
D) ἀμφὶ LG | οἴκων) Brodeau, οἰκεῖν LG 1041 πυκνὴν] J. Heiland, 
πικρὰν LG | vow] Canter, λύσιν LG, τὴν λύσιν 1l 1042 σίγα σίγα 
LG 1043 édosv'] Victorius, ἐάσατ᾽ LG 1045 κατὰ σὲ G, καὶ σὲ 
L, sed L1 se in hit. scr. | (fuerat igitur κατὰ σὲ) 1046 καλλίνεικον mut. 
in καλλίνικον L 1049 εὔδι᾽ ἰαύονϑ᾽] Reiske, εὖ διαύοντα LG 
1049 sq. fort. ἰαύοντά 8᾽ ὕπνῳ τ᾽ ἐνδόντ᾽ ἐγείρητ᾽ εὐνᾶς 
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ΧΟ. οἴμοι. 

φόνος ὅσος 00 4Μ. ἃ ἃ, 

διά μ᾽ ὀλεῖτε. ΧΟ. κεχυμένος ἐπαντέλλει. 
AM. οὐκ ἀτρεμαῖα ϑρῆνον αἰάξετ᾽, ὦ γέροντες: 

μὴ δέσμ᾽ ἀνεγειρόμενος χαλάσας ἀπολεῖ πόλιν, ^ 1055 

ἀπὸ δὲ πατέρα, μέλαϑρά τε καταρρήξῃ. 
ΧΟ. ἀδύνατ᾽ ἀδύνατά μοι. 

ΑΜ. σῖγα, πνοὰς μάϑω" φέρε πρὸς οὖς βάλω. 
XO. εὕδει. AM. ναί, εὕδει 1000 

ὕπνον ἄυπνον ὀλόμενος. ὃς ἔκανεν ἄλο- 

χον, ἔκανε δὲ τέκεα. 

τοξήρενι ψαλμῷ [τοξεύσας]. 

ΧΟ.  orévaté vvv AM. στενάξω. 1065 

XO. τέκνων ὕλεϑρον AM. ὦμοι. 

XO. δσδέϑεν vs παιδόο. AM. αἰαῖ. 

XO. ὦ πρέσβυ ΑΜ. σῖγα σῖγα" 

παλίντροπος ἐξεγειρόμενος στρέφεται" φέρ᾽ 

ἀπόκρυφον δέμας ὑπὸ μέλαϑρον κρύψω. 1070 

XO.  S$9dgosv νὺξ ἔχει βλέφαρα παιδὶ σῷ. 

ΑΜ.  ógà9" δρᾶτε. 
τὸ φάος ἐκλιπεῖν ἐπὶ κακοῖσιν οὐ 

φεύγω τάλας. ἀλλ᾽ εἴ ue κανεῖ πατέρ᾽ ὄντα, 
πρὸς δὲ κακοῖς κακὰ μήσεται 1015 

N 3 , 2 fe: , e 
πρὸς ᾿Ερινύσι 9' αἷμα σύγγονον ἕξει. 

ΧΟ. τότε ϑανεῖν σὲ χρῆν, ὅτε δάμαρτι σᾷ 

φόνον ὁμοσπόρων 

1051 ὅδ᾽] Hermann, ὅδε LG 1052 διά μ᾽ ὀλεῖτε] Wakefield 
διαμολεῖτε LG 1052 sq. XO. et AM. addidit Hermann | ἐπαντέλλει, 
apogr. Paris., ἐπαντέλλοι LG 1054 ἀτρεμαῖα .. αἰάξετ᾽ | Hermann, 
&vosuéc .. αἰάξετ᾽ LG 1055 μὴ in ras. ser. | ἢ δέσμη wxe«veo- 
ρήξει Pflugk, μὴ δέσμ᾽ .. ἀπὸ σὲ κτάνῃ, ἀπὸ κτὲ. Herwerden — 1056 xa- 
ταρρήξῃ]} Hermann, καταράξη LG 1059 σίγα LG 1061 &vzvov] 
Dobree, ὕπνον LG | ὀλόμενος] scripsi, ὀλόμενον 1,6 1064 τοξεύσας 
delevit Madvig 1065 στέναξε νῦν LG 1065 sq. στενάξω τέκνων 
ὄλεϑρον Amphitryoni, cetera usque ad πρέσβυ 1068 choro tribuunt LG, 
correxit Hermann 1066 ὥμοι] Hermann, ἰώ μοι LL, ἰώ μοι μοι G 
1068 σίγα σίγα LG 1069 ἐξανεγειρόμενος Hermann 1070 κρύψω] 
fort. κεύσω (cfr. Soph. Ant. 85) 1071 ἔχει] fort. στέγει 1073 τὸ] 
Hermann, τὸ uiv LG | οὐ] ed. Hervag. alt, ὦ LG κακοῖς ἵν᾿ εἴμ᾽ οὐ 
Nauck 1074 τάλας φεύγω LG, φεύγω τάλας | 1070 ἐριννύσι LG | 
᾿Ερινύσι, $^] fort. ᾿Ερινύσιν 1077 σ᾽ ἐχρῆν LG 
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ἔμολες ἐχκπράξας 

Ταφίων περίκλυστον ἄστυ πέρσας. 1080 

AM. φυγᾷ φυγᾷ. γέροντες, ἀποπρὸ δωμάτων 

διώκετε φεύγετε μάργον 

ἄνδρ᾽ ἐπεγειρόμενον. 

τάχα φόνον ἕτερον ἐπὶ φόνῳ βαλὼν 

ἀν’ αὖ βακχεύσει Καδμείων πόλιν. 1085 
XO. à Ζεῦ, ví παῖδ᾽ ἤχϑηρας ὧδ᾽ ὑπερχύπως 

τὸν σόν, κακῶν δὲ πέλαγος ἐς τόδ᾽ ἤγαγες; 

HPAKAHZ, 

ἔα" 

ἔννους μέν εἰμι καὶ δέδορχ᾽ ἅπερ με δεῖ, 

αἰϑέρα τε καὶ γῆν τόξα 9' 'HA(ov τάδε; 1090 

ὡς δ᾽ ἐν κλύδωνι καὶ φρενῶν ταράγματι 

πέπτωχα δεινῷ καὶ πνοὰς ϑερμὰς πνέω 

μετάρσι᾽. οὐ βέβαια. πνευμόνων ἄπο. 
^ , , ^ E er € , 

ἰδού, τί δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡομισμένος 
, , M , E νεανίαν ϑώρακα καὶ βραχίονα, 1095 

πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 

ἧμαι νεκροῖσι γείτονας ϑάκους ἔχων; 

πτερωτὰ δ᾽ ἔγχη τόξα τ᾽ ἔσπαρται πέδῳ. 
e M , 5 2 » , 

ἃ πρὶν παρασπίζοντ ἐμοῖς βραχίοσιν 

ἔσῳξε πλευρὰς ἐξ ἐμοῦ τ᾽ ἐσῴζετο. 1100 

οὔ που κατῆλθον αὖϑις εἰς “Ἥιδου πάλιν 
Εὐρυσϑέως δίαυλον «ἐντολαῖς μολών; 

1079 ἔμολες] Bothe, ἔμελλες LG  ἐκπράξας] Hartung, ἐπράξειν mut. 
in ἐχπράξειν L, ἐχπράξειν G —— 1084 τάχα δὲ φ. ἕτερον Hermann, τάχα 
φ. ἔϑ᾽ ἕτερον Kirchhoff, τάχα φ. ἑτέρων Nauck, ἢ τάχα φ. ἕτερον Wi- 
lamowitz 1085 ἀν᾽ αὖ βαχχεύσει] Nauck, ἀναβαχχεύσει LG. 1086 XO.] 
HP. hie, non 1088 LG, corr. Heath | ὑπερκόπως) Wakefield, ὑπερκό- 
vog LG 1087 κακὸν G, κακῶν g 1089 bis scriptus in G | ἔν- 
νους} scripsi, ἔμπους L, ἔμπνους 16. Cfr. Bacch. 1270 1091 ὡς δ΄] 
Reiske, ὡς LG 1092 πνοαῖς ϑερμαῖς Schenkl 1093 πνευμόνων 
LG, πλευμόνων l 1094 νεανίαν] fort. καὶ γυῖα καὶ 1096 πρὸς 
ἡμιϑραύστῳ] Elmsley, πρόσειμι ϑραυστῶ LG | τυκίσματι] Fix, τειχίσματι 
LG 1097 ἧμαι] Musgrave, 7 uiv LG | ἔχων] Musgrave, ἔχω LG 
1098 δ᾽] Hermann, € LG | ]Canter, à LG . 1100 ἔσωζε Lg, ἔδοξε 
6] πλευρά τ᾽ Elmsley 1101 οὔ zov] Dindorf, οὔπω LG 1102 ἐν- 
τολαῖς)] Pierson, εἰς ἄδου LG | μολών] δραμών Hartung, fort. δίαυλον 
ὑποκάμψας κράτει 
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ἀλλ᾽ οὔτε Σισύφειον εἰσορῶ πέτρον 
Πλούτωνά τ᾽ οὐδὲ σκῆπτρα Ζήμητρος κόρης. 
ἔχ τοι πέπληγμαι᾽ ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμηχανῶ; 1105 
cn, τίς ἐγγὺς ἢ πρόσω φίλων ἐμῶν, 

δύσγνοιαν ὅστις τὴν ἐμὴν ἰάσεται; 

σαφῶς γὰρ οὐδὲν οἶδα τῶν εἰωϑότων. 
ΑΜ. γέροντες, ἔλϑω τῶν ἐμῶν κακῶν πέλας; 

ΧΟ. κἀγώ γε σὺν σοί, μὴ προδοὺς τὰς συμφοράς. 1110 

HP. πάτερ, τί κλαίεις καὶ συναμπίσχῃ κόρας, 

τοῦ φιλτάτου σοι τηλόϑεν παιδὸς βεβώς; 

AM. ὦ τέκνον" εἶ γὰρ καὶ κακῶς πράσσων ἐμός. 
HP. πράσσω δ᾽ ἐγὼ τί λυπρόν, οὗ δακρυρροεῖς; 

ΑΜ. ἃ κἂν ϑεῶν τις, εἰ μάϑοι, καταστένοι. 1115 

HP. μέγας γ᾽ ὃ κόμπος. τὴν τύχην δ᾽ οὔπω λέγεις. 
AM.  ógüg γὰρ αὐτός, εἰ φρονῶν ἤδη κυρεῖς. 1117 

HP. παπαῖ, τόδ᾽ ὡς ὕποπτον ἠνίξω πάλιν. 1120 

AM. καί σ᾽ εἰ βεβαίως εὖ φρονεῖς ἤδη σκοπῶ. 1191 

HP. ἐπεὶ τί καινὸν ὑπογράφῃ τὠμῷ fo; 1118 

ΑΜ. εἰ μηκέϑ᾽ “Ἅιδου βάκχος εἶ, φράσαιμεν ἄν. 1119 

HP. οὐ γάρ τι βακχχεύσας ys μέμνημαι φρένας. 1122 
ΑΜ. λύσω, γέροντες. δεσμὰ παιδὸς ἢ τί δρῶ; 

HP. καὶ τόν γε δήσαντ᾽ εἶπ᾽" ἀναινόμεσϑα γάρ. 

ΑΜ. τοσοῦτον ἴσϑι τῶν κακῶν" τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἔα. 1195 
HP. ἀρκεῖ σιωπὴ γὰρ μαϑεῖν ὃ βούλομαι; 

AM. ὦ Ζεῦ, παρ᾽ Ἥρας ἄρ᾽ ὁρᾷς ϑρόνων τάδε; 

HP. ἀλλ᾽ d τι κεῖϑεν πολέμιον πεπόνθαμεν; 

1108 ἀλλ᾽ οὔτι Elmsley | πέτρον] Brodeau, πτερόν L in ras. et G 
1104 o? Τιτυὸν οὐδὲ Weil — 1110 προδοὺς] H.Stephanus, προδῶς LG 

1112 delet F. Gu. Schmidt. Fort. verba καὶ συναμπίσχῃ κόρας τοῦ 
φιλτάτου GOL elcienda 1115—1146 lineolae sine notis praefixae in 
LG 1115 ἃ (fort. ὃ scribendum) x&v ϑεῶν τις εἰ πάϑοι. (μάϑοι, Pa- 

ley) καταστένοι) Canter, ἀκανϑεὼν τις εἴπαϑ'᾽ οἵ καταστένξι LG, in 
marg. λούουσιν ῥάχιν (mut. in ῥάχις T) L (fort. λέγουσιν δάχιν) 1116 7 
Ἴδε. ὥς (δὲ 1118 sq. post 1121 transposuit Nauck (v. 1122 post 1119 
suum locum habere monuit Jacobs) 1118 ἐπεὶ τί] Badham, εἰπέ si 
τι LG,sm εἴ vlg 1119 μηκέϑ᾽] Canter, μὴ x«98" LG | si, φρά- 
σαιμεν) Musgrave, ἐκφράσαιμεν LG 1124 εἰπέ L, six 0— 1126 ἀρκεῖ 
σιωπὴ γὰρ .. ὃ βούλομαι] Heath, &oxsi" σιωπὴ (σιωπῇ 4) y&o .. οὐ Boo- 
λομαι LG 1198 &AÀ εὖ G 
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AM. τὴν ϑεὸν ἐάσας τὰ σὰ περιστέλλου κακά. 

ΗΒ. ἀπωλόμεσϑα᾽ συμφορὰν λέξεις τίνα; 1130 

ΑΜ. ἰδοὺ ϑέασαι τάδε τέκνων πεσήματα. 

HP.  oiuov τίν᾽ ὄψιν τήνδε δέρκομαι τάλας; 

ΑΜ. ἀπόλεμον, ὦ παῖ, πόλεμον ἔσπευσας τέκνοις. 

HP. τί πόλεμον εἶπας; τούσδε τίς διώλεσε; 

ΑΜ. σὺ καὶ σὰ τόξα καὶ ϑεῶν ὃς αἴτιοο. 1135 

HP. τί φής; τί δράσας; ὦ κάκ᾽ ἀγγέλλων πάτερ. 
ΑΜ. μανείς" ἐρωτᾷς δ᾽ ἄϑλι᾽ ἑρμηνεύματα. 
HP. ἢ καὶ δάμαρτός εἰμ᾽ ἐγὼ φονεὺς ἐμῆς; 
ΑΜ. μιᾶς ἅπαντα χειρὸς ἔργα σῆς τάδε. 

ΠΡ. αἰαῖ" στεναγμῶν γάρ μὲ περιβάλλει νέφος. 1140 

ΑΜ. τούτων ἕκατι 6üg καταστένω τύχας. 1141 

ΠΡ. ποῦ δ᾽ οἶστρος ἡμᾶς ἔλαβε; ποῦ διώλεσεν; 1144 
AM. ὅτ᾽’ ἀμφὶ βωμὸν χεῖρας ἡγνίξου πυρί. 114 

HP. ἢ γὰρ συνήραξ᾽ οἶκον ἐν βαχχεύμασιν; 1142 

AM. οὐκ οἶδα πλὴν ἕν᾽ πάντα δυστυχεῖ τὰ σά. 1148 
HP. οἴμοι" τί δῆτα φείδομαι ψυχῆς ἐμῆς 

τῶν φιλτάτων μοι γενόμενος παίδων φονεύς, 

κοὐκ εἶμι πέτρας λισσάδος πρὸς ἅλματα 
ἢ φάσγανον πρὸς ἧπαρ ἐξακοντίσας 
τέκνοις δικαστὴς αἵματος γενήσομαι; ᾿ 1150 

ἢ σάρκα τὴν ἐμὴν ἐμπρήσας πυρί 9 μὴν ἐμπρήσας πυρί, 
δύυσκλειαν ἣ μένει μ᾽ ἀπώσομαι βίου; 

ἀλλ᾽ ἐμποδών μοι ϑανασίμων βουλευμάτων 
Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμός. 
ὀφθησόμεσϑα, καὶ τεχνοκτόνον μύσος 1155 
2 x DC) , , HEP 
ἕς Ouuc ἥξει φιλτάτῳ ξένων ἐμῶν. 

οἴμοι. τί δράσω; ποῦ κακῶν ἐρημίαν 

1180 λέξεις] Brodeau, ἕξεις LG 1188 ὁ σπεύσας LG, ἔσπευσας | 
1134 διώλεσεν | 1188 εἰμὶ L, εἴμ᾽ l| φορεὺς G, corr. 3 1142 sq. post 

1145 collocavit Wilamowitz 1142 £v βαχχεύμασιν] Wilamowitz (fex- 
χεύμασιν Pflugk), 7j βαάκχχευσ᾽ ἐμόν LG 1146 δῆτα] Schaefer, δή ys 
LG 1146 sq. ví .. φονεύς delet, in v. 1148 cum Elmsleio οὐκ εἶμι 
scribens, Paley 1148 ἄρματα G 1180 δικαστὴς) καϑαρτὴς Nauck 
1151 7] fort. οὐ | τὴν ἐμὴν] τὴν τάλαιναν Elmsley, τήνδε τλήμον᾽ Stadt- 
mueller, fort. τήνδε μυσαρὸν 11515sq. delet Holthoefer 1152 us 
L,w 1 1156 φιλτάτῳ) Reiske, φιλτάτων LG 1101 ποῦ] Hermann, 
zoi LG 
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εὕρω, πτερωτὸς ἢ κατὰ χϑονὸς μολών; 
17) M ^ , , φέρ᾽ ἄν τι... κρατὶ περιβάλω Gxóvov. 

αἰσχύνομαι γὰρ τοῖς δεδραμένοις κακοῖς, 1100 

κοὐδὲν κακῶσαι τοὺς ἀναιτίους ϑέλω 1162 

καὶ τῷδε προστρόπαιον αἷμα προσβαλών. 1101 

OHXET. 

ἥκω σὺν ἄλλοις οἱ παρ᾽ ᾿“σωποῦ ῥοὰς 

μένουσιν ἔνοπλοι γῆς ᾿“ϑηναίων κόροι. 
σῷ παιδί, πρέσβυ, σύμμαχον φέρων δόρυ. 1165 

κληδὼν γὰρ ἦλϑεν εἰς Ἐρεχϑειδῶν πόλιν 
ὡς σκῆπτρα χώρας τῆσδ᾽ ἀναρπάσας “ύκος 

ἐς πόλεμον ὑμῖν x«i μάχην καϑίσταται. 

τίνων δ᾽ ἀμοιβὰς ὧν ὑπῆρξεν ᾿Ηρακλῆς 
σώσας μὲ νέρϑεν ἤλθον, εἴ τι δεῖ, γέρον, 1170 
ἢ χειρὸς ὑμᾶς τῆς ἐμῆς ἢ συμμάχων. 
ἔα᾽ τί νεκρῶν τῶνδε πληϑύει πέδον; 
οὔ που λέλειμμαι καὶ νεωτέρων κακῶν 

ὕστερος ἀφῖγμαι; τίς τάδ᾽ ἔκτεινεν τέκνα; 
τίνος γεγῶσαν τήνδ᾽ ὁρῶ συνάορον; 1175 
οὐ γὰρ δορός ye παῖδες ἵστανται πέλας, 

ἀλλ᾽ ἄλλο τοί που χαινὸν εὑρίσκω κακόν. 

ΑΜ. ὦ τὸν ἐλαιοφόρον ὄχϑον ἔχων «ἄναξ». 
OH. τί χρῆμά μ᾽’ οἰκτροῖς ἐκάλεσας προοιμίοις; 

ΑΜ. ἐπάϑομεν πάϑεα μέλεα πρὸς ϑεῶν. 1180 
ΘΗ. οἱ παῖδες οἵδε τίνος, ἐφ᾽ οἷς δακρυρροεῖς; 

ΑΜ. ἔτεκε μέν vw οὑμὸς (vig τάλας, 

τεκόμενος δ᾽ ἔκανε, φόνιον αἷμα τλάς. 

1159 λείπει superscr. | | φέρ᾽, ἀλλὰ Pflugk, fort. φέρ᾽, ἀλλὰ πέ- 
zÀov | σκότον] Dindorf, σκότος LG 1161 post 1162 transposui 
1162 κοὐδὲν] scripsi, οὐδὲν LG 1161 προστρόπαιον] μυσαρὸν in marg. 
adser. L | προσβαλών] Canter, προσλαβών LG 1173 οὔπου] οὔπου τι. 
1, (. 6. οὔπου et οὔτοι), οὔπω τι (lG 1174 ἀφῖγμαι apogr. ἀφεῖμαι, 
LG | ἔκτεινκ L, ἔχτεινεν 1G 1175 ξυνάορον G 1177 τοί που 
0, τι που LG (cfr. 1173), πού τι Wilamowitz 1178 ἄναξ supplevit 
Hermann 1180—2 lineolae praefixae in LG 1181 τίνος] scripsi, 
τίνες LG 1182 μέν vw] Elmsley, μὲν LG | i-e LG, superser. υἱὸς 
1, 1188 ἔκανε] Matthiae, ἔχτανε LG. | ἔκαν᾽, ἀνόσιον αἷμα Camper | 
φοίνιον 1 
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OH. εὔφημα φώνει. 
ΑΜ. βουλομένοισιν ἐπαγγέλλῃ. 1185 

ΘΗ. ὦ δεινὰ λέξαο. 

ΑΜ. οἰχόμεϑ᾽ οἰχόμεϑα πτανοί. 
ΘΗ. τί φής; τί δράσας; 

ΑΜ. μαινομένῳ πιτύλῳ πλαγχϑεὶς 

ἑχατογκεφάλου βαφαῖς ὕδρας. 1190 

ΘΗ. Ἥρας ὅδ᾽ ἁγών᾽" τίς δ᾽ ὅδ᾽ οὖν νεκροῖς, γέρον; 

ΑΜ. ἐμὸς ἐμὸς ὅδε γόνος ὁ πολύπονος. ὃς ἐπὶ 

δόρυ γιγαντοφόνον ἦλϑεν σὺν ϑεοῖ- 
σι Φλεγραῖον ἐς πεδίον ἀσπιστάς. 

ΘΗ. φεῦ φεῦ" τίς ἀνδρῶν ὧδε δυσδαίμων ἔφυ; 1195 

AM. οὔ vv εἰδείης 

ἕτερον πολυμοχϑότερον zoAvzAmyxróvegóv τὲ ϑνατῶν. 

ΘΗ. τί γὰρ πέπλοισιν ἄϑλιον κρύπτει κάρα; 
ΑΜ. αἰδόμενος τὸ σὸν ὄμμα 

καὶ φιλίαν ὁμόφυλον 1200 

αἷμά τε παιδοφόνον. 

OH. ἀλλ᾽ ὡς συναλγῶν γ᾽ ἦλϑον, ἐκκάλυπτέ νιν. 

ΑΜ. ὦ τέκνον, 
πάρες ἀπ᾽ ὀμμάτων 
πέπλον, ἀπόδικε, ῥέϑος ἀελίῳ δεῖξον. 1205 

βάρος ἀντίπαλον δακρύοισιν ἁμιλλᾶται. 

ἱκετεύομεν ἀμφὶ σὰν 

γενειάδα καὶ γόνυ καὶ χέρα προσπίτνων 

πολιόν τὲ δάκρυον ἐχβαλών. 
ἰὼ παῖ, κατά- 1210 

ς ὄχεϑὲ λέοντος ἀγρίου 9vuóv, ὡς 

1187 οἰχόμεσϑ᾽ οἰχόμεσϑα l 1189 πλαχϑεὶς G 1191 ἁγών] 
Heath, ἀγὼν LG δ᾽ ὅδ᾽ οὖν] Reiske, δόλου LG 1192 ὃς ἐπὶ] Can- 
ter, ἐπὶ LG 1193 ἦλϑε LG | ϑεοῖς 1 1194 πέδον G | ἀσπιστάς] 
εὐϑεῖα superscr. / 1195 ὧδε ex ὅδε factum in L 1196 οὔ τὰν] 
Paley, οὐκ ἂν LG, οὐκ ἄν γ᾽ l | οὐκ ἂν ἴδοις Elmsley 1197 πολυ- 
πλαγκότερον LG, τ addidit | 1199 lineola praefixa in L | αἰδούμενος 
lg 1202 ὡς συναλγῶν γ᾽] Wakefield, εἰς συναλγοῦντ᾽ LG 120 mé- 
zÀov G, sed πέ add. et o in ras. scr. g 1206 δακρύοισιν ἁμιλλᾶται]) 
Hermann (δακχρύοισιν ἁμιλλᾶσϑαι Bothe), δακρύοις συναμιλλᾶται LG. 
Versum post 1209 collocat Schenkl 1211 κατάσχεϑε) Elmsley, κά- 
τασχε LG | ϑυμόν, ὡς) Elmsley, ϑυμὸν ὅπως LG, ϑυμόν γ᾽ ómog 1 
ϑυμόν, ᾧ Schenkl 

1 
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δρόμον ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον ἐξάγῃ, 

κακὰ ϑέλων κακοῖς συνάψαι. τέκνον. 

OH. εἶεν" σὲ τὸν ϑάσσοντα δυστήνους ἕδρας 
αὐδῶ. φίλοισιν ὄμμα δεικνύναι τὸ σόν. 1215 

οὐδεὶς σκότος γὰρ ὧδ᾽ ἔχει μέλαν νέφος, 

ὕστις κακῶν σῶν συμφορὰν χρύψειεν ἄν. 

τί μοι προσείων χεῖρα σημαίνεις φυγεῖν: 

ὡς μὴ μύσος μὲ σῶν βάλῃ προσφϑεγμάτων; 

οὐδὲν μέλει μοι σύν γε Gol πράσσειν κακῶς" 1220 
καὶ γάρ ποτ᾽ ηὐτύχησ᾽" ἐκεῖσ᾽ ἀνοιστέον, 
ὅτ᾽ ἐξέσωσάς w ἐς φάος νεχρῶν πάρα. 
χάριν δὲ γηράσκουσαν ἐχϑαίρω φίλων 

καὶ τῶν καλῶν μὲν ὅστις ἀπολαύειν ϑέλει, 

συμπλεῖν δὲ τοῖς φίλοισι δυστυχοῦσιν οὔ. 1225 
ἀνίστασ᾽. ἐκκάλυψον ἄϑλιον κάρα, 

βλέψον πρὸς ἡμᾶς. ὅστις εὐγενὴς βροτῶν, 

φέρει τὰ τῶν ϑεῶν πτώματ᾽ οὐδ᾽ ἀναίνεται. 
HP. Θησεῦ, δέδορκας τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἐμῶν τέκνων; 

ΘΗ. ἤκουσα, καὶ βλέποντι σημαίνεις κακά. 1280 

HP. τί δῆτά μου κρᾶτ᾽ ἀνεκάλυψας ἡλίῳ; 

ΘΗ. τί ὃ᾽; οὐ μιαίνεις ϑνητὸς ὧν τὰ τῶν ϑεῶν. 

HP. φεῦγ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἀνόσιον μίασμ’ ἐμόν. 

ΘΙ. οὐδεὶς ἀλάστωρ τοῖς φίλοις ἐκ τῶν φίλων. 

HP. ἐπῇνεσ᾽" εὖ δράσας δέ σ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 1235 
OH. ἐγὼ δὲ πάσχων εὖ τότ᾽ οἰκτείρω Gt νῦν. 
HP. οἰκτρὸς γάρ εἰμι τἄμ᾽ ἀποχτείνας τέκνα. 

OH. κλαίω χάριν σὴν ἐφ᾽ ἑἕτέραισι συμφοραῖς. 

HP. ηὗρες δέ γ᾽ ἄλλους ἐν κακοῖσι μείζοσιν; 

ΘΗ. ἅπτῃ κάτωϑεν οὐρανοῦ δυσπραξία. 1240 

1212 δρόμον] Reiske, βρόμον LG 1210 οὐδεὶς σκότος) Canter, 
ἴδ᾽ εἰ σκότους L, ἴδ᾽ εἰσκότος G, ἴδ᾽ εἰς σκότους g 1218 φυγεῖν] 

Reiske, φόνον LG 1219 βαλῃ] Scaliger, βαλεῖ LG 1221 εὐτύχησ᾽ 
LG | προσφεγμάτων G | ἐκεῖσε L, ἐκεῖσ᾽ | 1224 ἀπολαύνειν (αὐ 
1228 τὰ τῶν ϑεῶν) heiske, τὰ τῶν ϑεῶν ys LG, τὰ ϑεῶν ys Stiblinus 

1231—55 limeolae solae praefixae in LG 1939 δὴ ΤΠ ser 
1936 τότε L, τότ᾿ | 1287 ydo εἶμι] Pierson, πάρειμι LG. 1289 εὗρες 
LG, εἶδες Paley | δ᾽ ἔτ᾽ Fix 9€ 
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HP. τοιγὰρ παρεσκευάσμεϑ᾽ ὥστε κατϑανεῖν. 

OH. δοκεῖς ἀπειλῶν σῶν μέλειν τι δαίμοσιν; 

HP. αὔϑαδες 0 ϑεός, πρὸς δὲ τοὺς ϑεοὺς ἐγώ. 

ΘΗ. ἴσχε στόμ᾽. ὡς μὴ μέγα λέγων μεῖζον πάϑῃς. 

HP. γέμω κακῶν δή, κοὐκέτ᾽ £00' ὕπου τεϑῇ. 1246 

OH. δράσεις δὲ δὴ ví; ποῖ φέρῃ ϑυμούμενος; 

HP. ϑανών, ὕϑενπερ ἦλϑον, εἶμι γῆς ὕπο. 

OH. εἴρηκας ἐπιτυχόντος ἀνθρώπου λόγους. 

HP. σὺ δ᾽ ἐχτὸς Qv γε συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖο. 

ΘΗ. ὃ πολλὰ δὴ τλὰς Πρακλῆς λέγει τάδε: 1250 

HP. οὐκ οὖν τοσαῦτά γ᾽, εἰ μέτρῳ μοχϑητέον. 
ΘΗ. εὐεργέτης βροτοῖσι καὶ μέγας φίλος; 

HP. οἵδ᾽ οὐδὲν ὠφελοῦσί uw, ἀλλ’ "Hoc κρατεῖ. 
OH. οὐκ ἄν σ᾽ ἀνάσχοιϑ᾽ ᾿Ελλὰς ἀμαϑίᾳ ϑανεῖν. 
HP. ἄκουε δή vvv, ὡς ἁμιλληϑῶ λόγοις 190: 

πρὺς νουϑετήσεις σάς᾽ ἀναπτύξω δέ σοι 

ἀβίωτον ἡμῖν νῦν τε καὶ πάροιϑεν Óv. 
πρῶτον μὲν ἐκ τοῦδ᾽ ἐγενόμην ὅστις χτανὼν 

μητρὸς γεραιὸν πατέρα προστρύπαιος ὧν 

ἔγημε τὴν τεκοῦσαν ᾿“λκμήνην ἐμέ. 1260 

ὅταν δὲ χρηπὶς μὴ καταβληϑῇ γένους 

ὀρϑῶς., ἀνάγκη δυστυχεῖν τοὺς ἐχγόνους. 

Ζεὺς δ᾽ ὅστις Ó Ζεὺς πολέμιόν μ᾽ ἐγείνατο 

Ἥρᾳ — σὺ μέντοι μηδὲν ἀχϑεσϑῆς. γέρον" 
πατέρα γὰρ ἀντὶ Ζηνὸς ἡγοῦμαι σ᾽ ἐγώ - 1265 
» 53 2 

ἔτ᾽ ἐν γάλακτί τ᾽ ὄντι γοργωποὺς ὄφεις 

τῷ σι σι 

ἐπεισέφρηκε σπαργάνοισι τοῖς ἐμοῖς 

ἡ τοῦ Ζιὸς σύλλεκτρος, ὡς ὀλοίμεϑα. 

ἐπεὶ δὲ σαρκὸς περιβόλαι᾽ ἐκτησάμην 

ἡβῶντα, μόχϑους oUg ἔτλην τί δεῖ λέγειν; 1210 

1241 fort. ὥστ᾽ ἀμυναϑεῖν 1949 μέλει mut. in μέλειν LL, μέλει 
G 1944 ἴσχ᾽ εὔστομ᾽ Herwerden 1945 ὕπου Plut. de Stoic. rep. 
p. 1048 F et de comm. not. p. 1063 D, ὅπη LG, ὅποι [Longinus] de 
subl. 8 40 1249 δ᾽] Wakefield, γ᾽ LG 1951 τοσαῦτά y'" £v μέτρῳ 
Hermann 1254 ἄν σ᾽] Barnes, àv LG 1255 δὴ νῦν LG 1280 vov- 
Qevüosg| Pierson, νουϑεσίας LG 1259 προστρόπαιος] μεμιασμένος 
superscr. / 1267 ἐπεισέφρηκε] Nauck (Dindorfium secutus), ἐπεισέ- 
φρησε LG 1268 σύλεκτρος G 

Euripides, Hercules. 4 
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ποίους ποτ᾽ ἢ λέοντας ἢ τρισωμάτους 

Τυφῶνας ἢ Γίγαντας ἢ τετρασκελῆ 

κενταυροπληθϑῆ πόλεμον οὐκ ἐξήνυσα; 

τήν τ᾿ ἀμφίχρανον καὶ παλιμβλαστῆ κύνα 
ὕδοαν φονεύσας μυρίων τ᾽ ἄλλων πόνων 1215 

διῆλϑον ἀγέλας κἀς νεκροὺς ἀφικόμην. 

“Ἧιδου πυλωρὸν κύνα τρίκρανον ἐς φάος 
ὅπως πορεύσαιμ᾽ ἐντολαῖς Εὐρυσϑέως. 

τὸν λοίσϑιον δὲ τόνδ᾽ ἔτλην τάλας πόνον. 
παιδοχτονήδσδας δῶμα ϑριγκῶσαι κακοῖς. 1280 

ἥκω δ᾽ ἀνάγκης ἐς τόδ᾽" οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις 

Θήβαις ἐνοικεῖν ὅσιον" ἣν δὲ καὶ μένω, 
ἐς ποῖον ἱερὸν ἢ πανήγυριν φίλων 

tiu ; οὐ γὰρ ἄτας εὐπροσηγόρους ἔχω. 
ἀλλ᾽ "Agyoe ἔλθω; πῶς, ἐπεὶ φεύγω πάτραν; 1285 
φέρ᾽ ἀλλ᾽ ἐς ἄλλην δή τιν᾽ δρμήσω πόλιν; 
κἄπειϑ᾽ ὑποβλεπώμεϑ᾽ ὡς ἐγνωσμένοι, 
γλώσσης πικροῖς κέντροισι κληδουχούμενοι" 

οὐχ οὗτος ὁ zhióg, ὃς τέκν᾽ ἔχτεινέν ποτὲ 

δάμαρτά τ᾽; οὐ γῆς τῆσδ᾽ ἀποφϑαρήσεται; 1290 

κεκλημένῳ δὲ φωτὶ μακαρίῳ ποτὲ 
αἷ μεταβολαὶ λυπηρόν" ᾧ δ᾽ ἀεὶ κακῶς 

ἔστ᾽. οὐδὲν ἀλγεῖ συγγενῶς δύστηνος ὦν. 
ἐς τοῦτο δ᾽ ἥξειν συμφορᾶς οἶμαί ποτε" 
φωνὴν γὰρ ἥσει χϑὼν ἀπεννέπουσά με 12995 

uj ϑιγγάνειν γῆς xoi ϑάλασσα μὴ περᾶν 

1971 ποτ᾽] πρὸς Hartung | πελωρίους pro τρισωμάτους Plut. de fort. 
Alex. p. 341 E ποίους γὰρ Τυφῶνας ἢ πελωρίους γίγαντας οὐκ ἀνέστη- 
σεν ἀνταγωνιστὰς ἐπ᾽ αὐτόν legisse videtur 1212 τετρασχελῇ] Reiske, 
τετρασχελεῖς 1,0 1974 παλιβλαστὴ G | κύνα] fort. κάρα 1270 ἀγέ- 
λας cfr. Bekk. Anecd. I p. 330, 29 ἀγέλας πόνων Εὐριπίδης εἶπεν] ϑλα 

Faust, ἄϑλους Paley | κεὶς LG, sed εἰ in ht. scr. 1 1279 πόνον] 
Reiske, φόνον LG 1981 οὔτ᾽ ἐμαῖς φίλαις] οὐ μιαιφόνοις Stadt- 
mueller 1988 φίλων πανήγυριν Nauck, fort. φίλων ὁμήγυριν. Cfr. 
Hipp. 1180 1984 εἶμι L, εἶμ᾽ 1 1285 ἐπὶ G, ἐπεὶ g  — 1288 wàm- 
δουχούμενοι] κηλιδούμενοι Hermann, βουκολούμενοι. Kirchhoff, κηκαδού- 
μενοι Nauck, ἐκδονούμενοι anonymus, fort. ἐνδατουμένων 1289 τέχνα 
ἔκτεινε LL, τέκν᾽ ἔκτεινε G, τέκν᾽ ἔχτεινεν | 1990 τε L, τ᾽ 1 
1291— 3 et 1299. 1300 delet Wilamowitz 1292 αἰεὶ LG 1298 avy- 
γενῶς Stob. flor. 104, 4, συγγενῶν LG, συντρύφως Hartung 
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πηγαί ve ποταμῶν, xol τὸν ἁρματήλατον 

᾿ξίον᾽ ἐν δεσμοῖσιν ἐκμιμήσομαι. 

καὶ ταῦτ᾽ ἄριστα μηδέν᾽ Ελλήνων μ᾽ δρᾶν, 

μι ἐν οἷσιν εὐτυχοῦντες ἦμεν ὕλβιοι. 800 

τί δῆτά μὲ ζῆν δεῖ; τί κέρδος ἕξομεν 

βίον ζαχρεῖον ἀνόσιον κεκτημένοι; 

χορευέτω δὴ Ζηνὸς ἣ κλεινὴ δάμαρ 

κρούουσ᾽ Ὀλύμπου [Ζηνὸς] ἀρβύλῃ πόδα. 

ἔπραξε γὰρ βούλησιν ἣν ἐβούλετο, 1305 

ἄνδρ᾽ Ἑλλάδος τὸν πρῶτον αὐτοῖσιν βάϑροις 
ἄνω κάτω στρέψασα. τοιαύτῃ ϑεῶ 

τίς ἂν προσεύχοιϑ'; ἣ γυναικὸς εἵνεκα 

λέκτρων φϑονοῦσα Ζηνὶ τοὺς εὐεργέτας 

“Ελλάδος ἀπώλεσ᾽ οὐδὲν ὄντας αἰτίους. 1310 

ΘΗ. οὐκ ἔστιν ἄλλου δαιμόνων ἁγὼν ὅδε 

ἢ τῆς Διὸς δάμαρτος" εὖ τόδ᾽ αἰσϑάνῃ. 

, 5 μ᾿ - ?Y , - παραινέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἢ πάσχειν κακῶς. 

οὐδεὶς δὲ ϑνητῶν ταῖς τύχαις ἀκήρατος. 

οὐ ϑεῶν, ἀοιδῶν εἴπερ οὐ ψευδεῖς λόγοι. 1315 

οὐ λέκτρ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν, ὧν οὐδεὶς νόμος. 
συνῆψαν; οὐ δεσμοῖσι διὰ τυραννίδα 

πατέρας ἐκηλίδωσαν; ἀλλ᾽ οἰχοῦσ᾽ ὅμως 
A, ? , , ᾽ e , 

OAvuzov qvéoyovró ὃ' ἡμαρτηκότες. 

καίτοι τί φήσεις. εἰ σὺ μὲν ϑνητὸς γεγὼς 1890 

φέρεις ὑπέρφευ τὰς τύχας, ϑεοὶ δὲ μή; 

Θήβας μὲν οὖν ἔκλειπε τοῦ νόμου χάριν, 

1297 ἁρματήλατον] Musgrave, ἁρματηλάτην LG | κᾷτα τὸν τροχή- 
λατον Herwerden 1298 ἰξίονα L, ἰξίον l| ἐν δρασμοῖσιν H. Hirvzel 
1299 sq. μὴδ᾽ ἐν ᾿Ελλήνων βορᾶ ἐν τοῖσι δ᾽ LG, in marg. τοῦτο κάλλιον 
στα μηδέν᾽ ἑλλήνων μ᾽ et ἐν οἷσιν εὐτυ L 1802 ξαχρεῖον] scripsi cum 
Paleio, τ΄ ἀχρεῖον LG 1303 δὴ] Hermann, δὲ LG 1304 xoóovcc 
L, κρόουσ᾽ G, corr. lg | Ὀλύμπου] Heath, ὀλυμπίου LG | δώματ᾽ ἀρβύλῃ 
ποδός Dobree, δάπεδον ἀρβύλῃ ποδός Fix 1800 αὐτοῖσι LG, αὐτοῖς- 
σιν |l 1307 πάντως (malim ἄρδην) ἀναστρέψασα Schenkl 1808 προ- 
σεύχοιτ᾽ LG (v in ras. trium fere literarum in L) | οὔνεκα LG 
1311 ἁγὼν] Wakefield, ἀγὼν LG 1313 lacunam ante hunc v. statuit 
Victorius | ἢ] o? superscr. ὦ 1314 ταῖς τύχαις] fort. συμφορᾶς. Cfr. 
Hipp. 949 1316 λέχτρ᾽ ἐν] Lobeck, λέκτρα τ᾽ LG 1317 τυραν- 
γνίδα)] Dobree, τυραννίδας LG 1392 ἔχκλιπε LG, ἔκλειπε | 

47 
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ἕπου δ᾽ ἅμ᾽ ἡμῖν πρὸς πόλισμα Παλλάδος. 
ἐχεῖ χέρας σὰς ἁγνίσας μιάσματος, 

δόμους τε δώσω χρημάτων τ᾽ ἐμῶν μέρος. 1325 

ἃ δ᾽ ἐκ πολιτῶν δῶρ᾽ ἔχω σώσας κόρους 
δὶς ἑπτά. ταῦρον Κνώσιον κατακτανών, 

σοὶ ταῦτα δώσω. πανταχοῦ δέ μοι χϑονὸς 

τεμένη δέδασται" ταῦτ᾽ ἐπωνομασμένα 

σέϑεν τὸ λοιπὸν ἐκ βροτῶν κεκλήσεται 1330 

tóvrog: ϑανόντα δ᾽, εὖτ᾽ ἂν εἰς "Ai0ov μόλῃς, 
ϑυσίαισι λαΐνοισί τ᾽ ἐξογκώμασι 
τίμιον ἀνάξει πᾶσ᾽ ᾿4“ϑηναίων πόλις. 

καλὸς γὰρ ἀστοῖς στέφανος ᾿Ελλήνων ὕπο 

ἄνδρ᾽ ἐσϑλὸν ὠφελοῦντας εὐκλείας τυχεῖν. 1335 

κἀγὼ χάριν σοι τῆς ἐμῆς σωτηρίας 

τήνδ᾽ ἀντιδώσω᾽ νῦν γὰρ εἶ χρεῖος φίλων. 
[ϑεοὶ δ᾽ ὅταν τιμῶσιν, οὐδὲν δεῖ φίλων" 

ἅλις γὰρ ὃ ϑεὸς ὠφελῶν, ὅταν ϑέλῃ.] 
HP. οἴμοι" πάρεργα {μὲν τάδ᾽ ἔστ᾽ ἐμῶν καχῶν. 1340 

ἐγὼ δὲ τοὺς ϑεοὺς οὔτε λέχτρ᾽ ἃ μὴ ϑέμις 
στέργειν νομίζω, δεσμά τ᾽ ἐξάπτειν χεροῖν 

οὔτ᾽ ἠξίωσα πώποτ᾽ οὔτε πείσομαι. 

οὐδ᾽ ἄλλον ἄλλου δεσπότην πεφυκέναι. 

δεῖται γὰρ ὁ ϑεός, εἴπερ ἔστ᾽ ὄντως ϑεός, 1345 

οὐδενός" ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι. 

ἐσκεψάμην δὲ καίπερ ἐν κακοῖσιν Qv, 
μὴ δειλίαν ὄὕφλω τιν᾽ ἐκλιπὼν φάος" 
ταῖς συμφοραῖς γὰρ ὅστις οὐχ ὑφίσταται. 

οὐδ᾽ ἀνδρὸς ἂν δύναιϑ' ὑποστῆναι βέλος. 1880 

ἐγκαρτερήσω βίοτον᾽ εἶμι δ᾽ ἐς πόλιν 

1327 χνώσσιον LG 1331 ϑανόντα] Dobree, ϑανόντος LG 
1339 ϑυσίαις cs Reiske | ἐξοκώμασι G, corr. 5 1338 sq. delevit Nauck 

1340 μὲν supplevit ed. Brubach., γὰρ addit Barnes 1841 λέκτρα L, 
λέκτρ᾽ |. 1343 πώποτε LL, πώποτ᾽ | 1345 ὄντως] ὀρϑῶς Clem. Al. strom. 
5 p. 691 et Plut. de Stoic. repugn. p. 1052 E 1346 ἀοιδῶν Clemens 
et Plutarchus, ἀοιδῶν δ᾽ LG | δύσφημοι Ruhnken 1349 τὰς συμφο- 
ρὰς γὰρ ὅστις οὐκ ἐπίσταται ϑνητὸς πεφυκὼς ὃν τρόπον χρεὼν φέρειν 
Stob. flor. 108, 19 | τὰς συμφορὰς .. ὑφίσταται H. Stephanus — 1351 sq. 

EU post 1357 transponit R. Prinz 1351 βίοτον] scripsi, ϑάνατον LG 
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τὴν σὴν χάριν vc μυρίαν δώρων ἔχω. 

ἀτὰρ πόνων δὴ [μυρίων] ἐγευσάμην, 
T ΤΣ Δ) , E , ΓΕ) »2 3/2437 269 D ὧν οὔτ᾽ ἀπεῖπον οὐδέν᾽ οὔτ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων 
" , ᾽ n , 

ἔσταξα πηγάς. οὐδ᾽ ἂν Góuwv ποτὲ 135: 

ἐς τοῦϑ᾽ ἰχέσϑαι, δάκρυ᾽ ἀπ’ ὀμμάτων βαλεῖν" 

νῦν δ᾽, ὡς ἔοικε, τῇ τύχῃ δουλευτέον. 

εἶεν" γεραιέ, τὰς ἐμὰς φυγὰς δρᾶς. 
» ΄ ? - 

ὁρᾷς δὲ παίδων ὄντα μ᾽ αὐθέντην ἐμῶν" 
δὸς τούσδε τύμβῳ καὶ περίστειλον νεκροὺς 1360 

δαχρύοισι τιμῶν" ἐμὲ γὰρ οὐκ ἐᾷ νόμος" 
οἱ , 2 2 , δὴ , ? 2 3 , πρὸς στέρν᾽ ἐρείσας μητρὶ δούς τ᾽ ἐς ἀγκάλας, 

κοινωνίαν δύστηνον. ἣν ἐγὼ τάλας 
NN , ^M 5 , 

διώλεσ᾽ ἄκων. γῇ δ᾽ ἐπὴν χρύψῃς νεχρούς. 

οἴκει πόλιν τήνδ᾽, ἀϑλίως μέν, ἀλλ᾽ ὅμως 1365 
[ψυχὴν βιάζου τἀμὰ συμφέρειν xexd]. 
τ , ς - : ὦ τέκν᾽, ὁ φύσας οὐχ ἑκὼν ὑμᾶς πατὴρ 

ἀπώλεσ᾽, οὐδ᾽ ὥνασϑε τῶν ἐμῶν καλῶν. 

σι σι 

ἁγὼ παρεσκεύαζον ἐχμοχϑῶν βίου 

εὔκλειαν ὑμῖν, πατρὸς ἀπόλαυσιν καλήν. 1370 

σέ τ᾽ οὐχ ὁμοίως, ὦ τάλαιν᾽. ἀπώλεσα 
ὥσπερ σὺ τἀμὰ λέκτρ᾽ éGotee ἀσφαλῶς, 
μακρὰς διαντλοῦσ᾽ ἐν δόμοις οἰκουρίας. 

οἴμοι δάμαρτος καὶ τέκνων, οἴμοι δ᾽ ἐμοῦ. 
H E D , 3 , Eus. 
ὡς ἀϑλίως πέπραγα χἀποζεύγνυμαι 1315 

τέκνων γυναικός τ᾽. ὦ λυγραὶ φιλημάτων 
τέρψεις. λυγραὶ δὲ τῶνδ᾽ ὕπλων κοινωνίαι. 
ἀμηχανῶ γὰρ πότερ᾽ ἔχω τάδ᾽ ἢ μεϑῶ. 

ἃ πλευρὰ τἀμὰ προσπίτνοντ᾽ ἐρεῖ τάδε" 

1852 μυρίαν] Wakefield, μυρίων LG 1353 μυρίων ex v. 1352 
hue venisse videtur, fort. σχετλίων. Cfr. Androm. 31, El. 120 1884 οὐ- 
óév'] Bothe, οὐδὲν LG 1355 ἔσταξα L, sed prius « ex ἢ vel zi cor- 
rexit | 1862 στέρνα L, στέρν᾽ l| ἀγγάλας L 1804 ἐπὴν] Hermann, 
ἐπὰν LG 1366 delevit Nauck 1367 τέχνα L, τέκν᾽ l| οὐχ ἑκὼν] 
Reiske, χαὶ ὃ τεκὼν L, χ᾽ ὦ τεκὼν 16 1368 ὥνησϑε L. Dindorf | 
καλῶν L, κακῶν G 1369 ἐκμοχϑῶν] Reiske, ἐκ μόχϑων LG | βίου] 
Dobree, βίᾳ LG 1310 ἀπόλαυσιν] Canter, ἀπολλυσι L, ἀπόλλυσιν 
iG 1311 ὁμίως G, corr. g | ἀπώλεσα] ὠνήσαμεν F. Gu. Schmidt 
(ἔσωσ᾽ ἐγώ Stadtmueller, ὥνησ᾽ ἐγώ Holzner) 1377 δὲ Hermann, 
ce LG 
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ἡμῖν τέκν᾽ εἷλες καὶ δάμαρϑ'᾽" ἡμᾶς ἔχεις 1880 

παιδοχτόνους σούς. εἶτ᾽ ἐγὼ τάδ᾽ ὠλέναις 
οἴσω; τί φάσκων; ἀλλὰ γυμνωϑεὶς ὅπλων. 

ξὺν οἷς τὰ κάλλιστ᾽ ἐξέπραξ᾽ ἐν Ἑλλάδι, 

ἐχϑοοῖς ἐμαυτὸν ὑποβαλὼν αἰσχρῶς 94vo; 

οὐ λειπτέον τάδ᾽. ἀϑλίως δὲ σωτέον. 1385 

ἕν μοί τι. Θησεῦ, σύγκαμ᾽" ἀγρίου κυνὸς 

κόμιστρ᾽ ἐς "Aoyoe συγκατάστησον μολών, 

λύπῃ τι παίδων μὴ πάϑω μονούμενος. 

ὦ γαῖα Κάδμου πᾶς τε Θηβαῖος λεώς, 
κείρασϑε συμπενϑήσατ᾽, ἔλϑετ᾽ ἐς τάφον 1890 

παίδων, ἅπαντας δ᾽ ἑνὶ λόγῳ πενϑήσατε 

νεχρούς τε x&u£' πάντες ἐξολώλαμεν 

Ἥρας μιᾷ πληγέντες ἄϑλιοι τύχῃ. 

OH. ἀνίστασ᾽, ὦ δύστηνε δακρύων δ᾽ ἅλις. 

HP. οὐκ ἂν δυναίμην" ἄρϑρα γὰρ πέπηγέ μου. 1395 
OH. καὶ τοὺς σϑένοντας γὰρ καϑαιροῦσιν τύχαι. 

HP. gt: 

αὐτοῦ γενοίμην πέτρος ἀμνήμων κακῶν. 

ΘΗ. παῦσαι δίδου δὲ χεῖρ᾽ ὑπηρέτῃ φίλῳ. 

HP. ἀλλ᾽ αἷμα μὴ σοῖς ἐξομόρξωμαι πέπλοις. 

ΘΗ. ἔκμασσε, φείδου μηδέν" οὐκ ἀναίνομαι. 1400 

HP. παίδων στερηϑεὶς παῖδ᾽ ὅπως ἔχω σ᾽ ἐμόν. 
ΘΗ. δίδου δέρῃ σὴν χεῖρ᾽, ὁδηγήσω δ᾽ ἐγώ. 
HP. ἔξεῦγός γε φίλιον" ἅτερος δὲ δυστυχής. 

ὦ πρέσβυ. τοιόνδ᾽ ἄνδρα χρὴ κτᾶσϑαι φίλον. 

AM. ἡ γὰρ τεκοῦσα τόνδε πατρὶς εὔτεκνος. 1405 
HP. Θηησεῦ, πάλιν us στρέψον, ὡς ἴδω τέκνα. 

ΘΗ. ὡς δὴ τί; φίλτρον τοῦτ᾽ ἔχων ῥάων ἔσῃ; 
ΗΡ ποϑῶ. πατρός τε στέρνα προσϑέσϑαι ϑέλω. 

ΑΜ. ἰδοὺ τάδ᾽. ὦ xoi τἀμὰ γὰρ σπεύδεις φίλα. 

1385 σωτέον] scripsi, σωστέον LG 1386 sq. σύγκαμε et κόμιστρα 
L, corr. 1 | ἀγρίου] Wakefield, ἀϑλίου LG 1890 τάφον] ταφὰς Reiske 

1391 ἅπαντας] Hermann, ἅπαντες LG 1898 ἄϑλιοι] Nauck, ἀϑλίω 
LG 1396—1403 lieolae praefixae in LG 1403 ys] Reiske, δὲ 
LG 1404 sqq. clausula fabulae suspecta. Cfr. 1421 cum 1365 
1404 lineola praefixa in LG (post 1403 versum Thesei intercidisse olim 
suspicabatur Wilamowitz) 1408 τε] Musgrave, ye LG 
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OH. οὕτως πόνων σῶν οὐκέτι μνήμην ἔχεις; 1410 

HP. ἅπαντ᾽ ἐλάσσω κεῖνα τῶνδ᾽ ἔτλην κακά. 
OH. εἴ σ᾽ ὄψεταί τις ϑῆλυν ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει. 

HP. ζῶ δοι ταπεινός; ἀλλὰ πρόσϑεν οὐ δοκῶ. 

OH. ἄγαν γ᾽ ὃ κλεινὸς Ηρακλῆς ποῦ κεῖνος Qv; 
HP. cb ποῖος ἦσϑα νέρϑεν ἐν κακοῖσιν ὦν; 1415 
OH. ὡς ἐς τὸ λῆμα παντὸς ἦν ἥσσων ἀνήρ. 
ΠΡ, πῶς νουϑετεῖς δ᾽ ἔμ᾽ ὅτι συνέσταλμαι κακοῖς; 

ΘΗ. πρόβαινε. HP. χαῖρ᾽, ὦ πρέσβυι AM. καὶ σύ uoi, 
τέκνον. 

HP. ϑαάφϑ᾽ ὥσπερ εἶπον παῖδας. 4M. ἐμὲ δὲ τίς, τέκνον; 

HP. ἐγώ. AM. πότ᾽ ἐλϑών; HP. ἡνίκ᾽ ἂν ϑάψῃς τέκνα. 1420 

ΑΜ. πῶς; HP. εἰς ᾿ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν ἄπο. 

ἀλλ᾽ ἐσκόμιξε τέκνα δυσκόμιστα yi 

ἡμεῖς δ᾽ ἀναλώσαντες αἰσχύναις δόμον. 

Θησεῖ πανώλεις ἑψόμεσϑ' ἐφολκίδες. 

ὅστις δὲ πλοῦτον ἢ σϑένος μᾶλλον φίλων 1425 

ἀγαϑῶν πεπᾷσϑαι βούλεται, κακῶς φρονεῖ. 

ΧΟ. στείχομεν οἰχτροὶ xol πολύκλαυτοι. 

τὰ μέγιστα φίλων ὀλέσαντες. 

1410 personae nota deest in LG οὕτω Hermann. Ante hunc v. 
duos versus excidisse suspicatur Schenkl 1412 Amphitryoni tribuunt 
LG 1 εἴ s ὄψεται] Barnes, εἰσόψεταί LG | ὄντ᾽, οὐκ αἰνέσει] Musgrave, 
ὄντα κοὐκ ἂν αἰνέση LG  1413—8 lineolis personarum vices notantur 
in L, Amphitryonis nota pro Theseo in G. 1413 πρόσϑεν oo] Jacobs, 
προσϑεῖναι LG 1415 45o9«] Hermann, ἧς ἂν L, ἧσ᾽ àv G 
1417 νουϑετεῖς δ᾽ ἔμ᾽] scripsi, οὖν ἔτ᾽ εἴπης LG 1418 πρόβαινε] 
Reiske, πρόσβαινε LG 1419 HP. deest in ὦ, [ϑάπτε L, ϑαπτ᾽ 0G | 
AM.| pro haec nota hie et in duobus proximis versibus lineola in 1) 
1422 δυσκόμιστ᾽ ἄχη Wilamowitz, δυσκόμιστ᾽ ἄγη Radermacher 

Bubseripserunt εὐριπίδου ἡρακλῆς UG 



APPENDIX 
conlecturas minus probabiles continens. 

Argum. lin. 2 ἐγέννησε (vosig) Wilamowitz 
V.1 fooróv Musgrave b σταχύς γ᾽ ἔβλαστεν Barnes, σταχὺς 

ἀνέβλαστεν Reiske * τεχνοῦσι] στέφουσι Musgrave, πυργοῦσι Jacobs, 
οἰκοῦσι Pflugk, λείπουσι Hartung, στέγουσι Naber, τεχνῶσι (et antea ὡς 
pro o?) Paley 8 παῖς, χϑονὸς δὲ τῆσδ᾽ ἄναξ Paley 

11 συνωλόλυξαν Herwerden 18 ἐξευμαρίξειν Nauck 

20 ἐξημερώσας Schenkl 21 rov ϑεῶν μέτα Burges 23 τὸν 
λοίσϑιον Elmsley 21 “Πίρκης ὁμευνήτωρ (vel συνευνήτωρ) Reiske 

31 ὄνομ᾽ ὡς Kayser | πατρὶ παῖς Herwerden 36 κακῶν Elmsley 
38 delet Herwerden 

41 λέγειν] νέμειν F. Gu. Schmidt 43 μήτρωος Barnes 45 τρο- 
φέα Elmsley AT ϑάνωσιν ἀκλεῶς Reiske 

53 χρειοῖ Aldina | ἐκ γὰρ ἐσφραγισμένοι] καὶ γὰρ £xxexAgu£vor Nauck | 
ἐσφαιρισμένοι Madvig, ἐσφραγισμένων Schenkl 53 sq. ἐσφραγισμένων 
δόμων xsxAgusd' ἀπορία Herwerden 55 οὐ σαφῶς ex sua Aldina 
affert. Musgrave 51—59 delet Klinkenberg 58 ἧς] ὃ Arnim 

59 ἔλεγχος ἀψευδέστατος post Brodaeum Reiske 
62 ἀνθρώποισιν £x ϑεῶν Dobree 63 ἐγὼ γὰρ οὐ τῆς πατρὸς xti. 

Bothe, ἐμοὶ γὰρ . . ἄξηλος ἣν τύχη Kayser, ἐγὼ γὰρ οὔτε πατρὸς ἀπέλαυον 
τύχης olim coniciebam | ἀπεσφάλην L. Dindorf — 65 ἣν μακλχραῖς λόγχαις 
ἔπι HolZner | πέριξ Conradt, ϑαμὰ Herwerden, χερὶ vel χερὸς olim coni- 
ciebam 65 sq. ἔχων τύραννα δώματ᾽ sig εὐδαίμονα, ceteris deletis, olim 
(postea ἔχων τυραννίδ᾽, 1) μακραὶ λέσχαι πέρι, πῇ δῶσ᾽ ἔρωτι δώματ᾽ εἰς 
εὐδαίμονα) Mekler | ἣν... πέρι πηδῶσιν ἔρυμα σωμάτων εὐδαιμόνων Kayser 

66 πηδῶσ᾽ ἐρωῇ M. Schmidt, πηδᾶν ἐρῶσι vel πηδῶσ᾽ ἀριστέων Her- 
werden, πηδῶσιν ἀνδρῶν olim coniciebam | πηδῶσιν ἔριδι σώματ᾽ εἰς 
ὁμαίμονα Fecht  συναίμονα  Herwerden, αὐϑθϑαίμονα Stadtmueller 
69 ἐκείνω μὲν ϑανόντ᾽ ἐστὸν κάτω Kayser | (ἐκεῖνα μάτην ἄφαντ᾽ Jacobs), 
ἐκεῖνα πάντ᾽ ἄφαντ᾽ (vel μὲν φυγόντ᾽) F. Gu. Schmidt | (ἐκεῖνα μετὰ 
ϑανόντων ἔπτατο Bothe) | ϑανόντ᾽] φϑάνοντ᾽ Musgrave | ἀπέπτατο 
Reiske 

12 ὑφημένη vel ἐφημένη Dobree 78 ἄλλοτ᾽ ἐμπίτνων Hartung 
13—'9 delet Klinkenberg, 73—81 Holthoefer 174 αὔδα Herwerden 
τὸ ἐγὼ δὲ δυσφορῶ olim Nauck ΤῸ sq. verba ἐγὼ... μυϑεύουσα delet aut 
corrigit in ἐγὼ δὲ διαχέω λόγοις σφε καὶ μύϑοισι vel ἐγὼ δὲ διατελῶ 
λόγοισί νιν ϑέλγουσα Herwerden {τ λόγοισι παραμυϑοῦσα Hartung, 
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λόγοισι πραὔνουσα Nauck, λόγοισι συνϑιάλπουσα vel potius λόγοισί νιν 
ἡγέλγουσα F. Gu. Schmidt 19 προσπεσούμενος Naber 

80 ἔμπεδον Canter, ἢ ποίαν Paley — 81 ἐξευτρεπίξει Prinz, ἐξεῦζρες 
ἡμῖν 3 τύχην δυναίμεθ᾽ Qv ἐξευμαρίξειν Mekler (ΒΤ post 89 collocat 
Wilamowitz) 88 ῥάδιον γνῶναι (vel λέξαι) τάδε (deleto versu 89) 
Kayser) 88 sq. 7j rot (vel 7j zov) ócOtov . . παραινεῖν Conradt | οὔτοι 
σπουδάσαντ᾽ ἄνευ πόνου φαύλως περαίνειν ῥάδιον τὰ τοιάδε V. Gu. Schmidt 

89 φαῦλ᾽ ὡς... ἄνευ πλάνου Musgrave | ἄνεν πόρου Merwerden. 
Versum olim delebat Nauck 

93 ἐν δ᾽ ἀμβολαῖσι Nauck 95 γένοιτ᾽ ἄν, ὦ μοι ϑύγατερ Barnes, 
γένοιτο νῶν, ὦ ϑύγατερ Wakefield, γένοιτ᾽ ἂν ἔτ᾽ ἄν, ὦ ϑύγατερ Elms- 
ley, γένοιτ᾽ ἄν, ὦ ϑύγατερ, ἔτ᾽ Matthiae, οὐ γὰρ γένοιτ᾽ ἄν, θύγατερ 
Kirchhoff, χρόνῳ γένοιτ᾽ ἄν, ϑύγατερ M. Schmidt, γένοιτ᾽. ἂν οὕτω, 94- 
γατερ Wilamowitz, possis etiam γένοιτ᾽ ἔτ᾽ ἄν τοι, ϑύγατερ 

101 βροτοῖσι. συμφοραί Schenkl 102 οὐδ᾽ ἀεὶ Musgrave. Versum 
delet Schaefer 104 eicit Herwerden 107 ὑψόροφ᾽ ἐς Hartung 

108 γεραιὰ λιπὼν Scaliger 109 ἐστάλην] ἐξῆλϑον Musgrave, ἔκβαλον 
olim Hermann, ἐξέβαν Elmsley 109 sq. ἰηίων γόων Weidgen 

110 ὥστε πολιὸς delet Nauck 111 Exsc]etiam σκιά Nauck, fort. 

ic | μόνον] τρέμων olim coniciebam 119 sq. ἐννύχων ἔχων ὀνείρων 
τρομερά τε μέλε᾽ ἀλλ᾽ Dobree 113 πρόϑυμ᾽ Elmsley 114 ὦ τέκεα 
τέκε᾽ ἀπάτορες, ὦ Fix, ἰὼ τέκεα, τέκε᾽ ἀπάτορα Hartung 115 sq. γε- 
ραιὲ σύ, σύ rt μᾶτερ, ἃ τάλαινα τὸν "4(Óc δόμοις C. Conradt 110 τὸν 
£v ᾿Δίδα Hermann | ̂ 4ióso Bothe 119 μὴ πόδα κάμητε Wilamowitz 

120 sqq. ὡς δὲ πρὸς... ὃς βάρος. . κώλου Dobree 121 λέπας 

ξυγοφόρον πῶλον ἐξανέντες Hermann | ζυγηφόροι πῶλοι. Reiske 121 sq. λέ- 
πας πόνῳ δαμέντος ὡς ζυγηφόρου βάρος φέρειν τροχηλάτοιο πώλου 
Pflugk, λέπας ξυγηφόρου κόπῳ παρέντος (vel ᾿ξανέντος) ὡς βάρος φέρον 
τροχηλάτοιο πώλου Fix, λέπας ξζυγοφόρος ἐξανέντες οὐ βάρος φέρων ὄχου 
τροχηλάτοιο πῶλος (olim λέπας fvymqóoov ἀνιέντες, οὐ βάρος φέροντ᾽ 
ὄχου τροχηλάτοιο, πῶλον) Hartung, λέπας ζυγοφόροι κῶλ᾽ ἱέντες ἄντυγος 
βάρος φέρειν τροχηλάτοιο πῶλοι Kirchhoff, λέπας £vyoqóoos ἄρματος 
βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος Nauck, λέπας ζυγοφόρον δεσιάτων (vel 
ἡνίας) ἀνέντες, ὡς βάρος φέρω κτὲ. Paley, λέπας ξυγοφόρον πῶλον ἐξα- 
νέντες ὃς βάρος φέρων τροχηλάτοιο δίφρου 1. Baumann, λέπας ζυγοφόρος 
πῶλος ἐξανέντες ὃς βάρος φέρει τροχηλάτοιο φόρτου Schenkl, λέπας £vyo- 
φόρος ἔχαμ᾽ ἄναντες ἅρματος βάρος φέρων τροχηλάτοιο πῶλος Wilamo- 
witz 122 βαρυσφύρου Reiske | φέρω Heath | κώλου H. Stephanus, 
βώλου Musgrave — 126 τὸ] τὸν H. Stephanus | τὸν πάρος συνήλικ᾽ ἐν πόνοις 
Beck 126 post 197 collocat Musgrave, quo recepto 125 παρακύόμιξ᾽ 
scribit Elmsley 127 ᾧ] ὡς olim Nauck 1239 ὀνείδει. Reiske 

Ante 130 stropham (— 130 — 37) intercidisse putat Schenkl 
132 sqq. ὀμμάτων αὐγαὶ τέκνων οὐδ᾽ ἀποίχεται χάρις. τὸ δὲ κακοτυχὲς 

οὐκ ἐκλέλοιπεν δόμων Dindorf 138 delet Nauck | τὸ δ᾽ αὖ διὰ κακο- 
τυχὲς Hartung | ἐκ πατρὸς τέχνοις Hermann, ἐκ τοκέων Bothe | ἐκ rez- 
vov delebat Hartung 134 ante 133 transponit Fix 136 οἵους 
semel Hartung 136 sq. οἵους τούσδ᾽ ὀλέσασ᾽ ἀποστερήσει olim Din- 
dorf 139 παρόντα Aldina | πύλας Pflugk, πάρος Kirchhoff 

145 παρ᾽ “Διδου Paley 146 ὡς δ᾽ Paley, εἶθ᾽ olim Wilamowitz 
148—150 delet Holthoefer 149 Ζεύς τε κοινεών ἔφυ Scaliger, 
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παῖδα Ζεὺς τέκοι νέον Darnes, Ζεὺς τόκου vs ξυνέων Valkenaer, Ζεὺς 

τέχνου τε κοινέων Heath, (Ζῆνα Ζεὺς τέκοι νέον Reiske)| Ζεὺς Ζῆνά 
σοι τέχοι νέον Bothe | τέκοι ϑεὸν νέον Wakefield (νέον ϑεόν Erfurdt), 
τὰ κοίν᾽ ἔχοι τέκνων Durges, ἐκοινώνει. τέχνου Wilamowitz, τέκοι σὸν 
ἔχγονον Schenk Post 149 et 156 lacunas olim statuebat Wilamowitz 

151 τί δῆτα Reiske 102. 6 delet Holthoefer 155 τοῖσδ᾽ ἕξ 
ἄποιν᾽ ἵξεσϑε O. Goram, τοῖσδ᾽ ἐξ ἀγῶνος ἦσϑε, Madvig — 155 sq. delet 
Herwerden 

161 τῇ φυγῇ Nauck 163 ἀλλ᾽ εἰ μένος βλέπων τις ἀντιδέρχκεται 
Bothe | ὃς βλέπων μένει τε Camper 104 ταχεῖαν cixc Musgrave, 
βαϑεῖαν ἄλοκα Wakefield, ταχεῖαν ἄλκα olim Nauck, παχεῖαν ἄλοκα 
Munro 165 ἀνανδρίαν Pierson — 168 τιμωρόν γ᾽ ἐμοὶ Camper, τιμωρὸν 
δόμοις Pflugk, τιμωρουμένους Heimsoeth 168 sq. τιμωροὺς ἐμοῦ... 
δεδραμένων δίκας Musgrave, τιμωροὺς πικροὺς .. δεδραμένων ἐμοί olim 
coniejiebam, τιμωρὸν δίκην... δεδραμένων ἐμοί olim Wilamowitz 

169 λιπέσϑαι, {τοὺς ϑέλοντας ὕστερον ἴσως ἀπαιτεῖν» τῶν δεδραμένων 

δίκην Matthiae | δίκην] κακῶν Hartung, πέρι olim Dindorf, δίκῃ O. Go- 
ram, πικρούς Herwerden, πάρος Schenkl, δίκην ex 734 natum putat 
Dobree 

170 τὸ ro? Ζιὸς Reiske | ἀμυνέτω κακά olim Nauck, ἀμυνέτω γόνῳ 
Schenkl, ἀμυνέτω δίκῃ Fecht μέρει] περὶ Reiske Post 170 lacunam 
olim statuebat Wilamowitz 171 παιδός] αὐτός Herwerden 171 χε- 

ocvvóv δηριῶν (vel δ᾽ ὄβριμον) Bothe, κεραυνὸν δ᾽, εἰ ϑέμις olim coni- 
ciebam, κεραυνὸς μαρτυρεῖ Holzner 118 ἐν οἷσι συμβὰς vel οὗ συμ- 
βεβηκὼς Nauck, ἐν οἷς βέβηλος O. Goram 119 λευροῖς Scaliger. Post 
179 lacunam statuit Schenkl 

183 ἄριστον ἂν κρίνειαν anonymus (ἂν κρίναιεν Elmsley), ἀριστέα 
κρίναιεν Hartung 184 μόνον (vel ἄλλως vel εἰκῆ) δοκεῖν Reiske, ἀνάλ- 
κιδὰ Jacobs, εἶναι κακόν Nauck, αἰχμὰς ὀκνεῖν F. Gu. Schmidt, οὐκ 
ἄλκιμον Holzner 184- 817 delet Holthoefer 185 Ζίρφυν δ᾽ Her- 
mann | etiam zfíogvs δ᾽ ᾿Ερέτριά 0 .. ᾿“βαντίδος et 186 ἐπαινέσειαν 
Hartung  ἐρωτῶνϑ'᾽ Reiske 186 οὐκ ἄν σφ᾽ ἐπαινέσειεν Lenting, 
οὐτὰν ἐπαινέσειαν Paley, οὐκ ἂν σέ γ᾽ αἰνέσειεν Fecht, οὐκ ἂν σέ γ᾽ 
αἰνέσειαν Vitelli 187 μὴ ᾿σϑλόν τι... λάβοι Lenting | δρᾶσαι Mus- 
grave 189 vvv Reiske, οὖν olim Nauck 

190 τοῖς ὅπλοις Vitelli 191 x&v τοῖσι συνταχϑεῖσιν Dobree (malim 
καὐτοῖσι συνταχϑεῖσιν), κἄλλοισι συνταχϑεὶς ἂν olim Kirchhoff, σὺν τοῖς 
τε συνταχϑεῖσιν Paley | καὶ τάξεων" ταχϑεὶς (ταχϑείς τ᾿ Mekler) ἐν 
οὖσι μὴ ἀγαϑοῖς Gomperz. Lacunosum putatlocum Kayser 191 sq. post 
194 collocat Kayser 192 αὐτὸς γὰρ ὦφλε δειλίαν F. Gu. Schmidt 
193 ϑραύσας δὲ Paley 194 τήνδ᾽ ἔχων Pierson, γ᾽ &vréyov Mus- 
grave, γ᾽ ὡς ἔχων Heath, γ᾽ ἂν ἀνέχων Struchtmeler, γοῦν ἔχων Jacobs | 
ἀλκὴν δορός Nauck 195 δὲ χερσὶ τόξ᾽ .. εὔστοχα Earle 

200—03 delet Holthoefer 208 ὡρμημένον vel ὁρμώμενον Heath | 
μὴ τύχῃ ᾿φωρμισμένους Rauchenstein 204 ἐναντίοι, deleto v. 205, 
Nauck 205 παρεστώτων Wilamowitz 

213 τῆσδε σῶς ϑέλεις F. Gu. Schmidt 215 λίαν O05 .. πείσει λίαν 
Lenting 216 $sóg .. μεταβάλῃ τύχης Purgold 

221 Θήβας J. Heiland 296 χέρσοι Reiske — 297 ἀλλ᾽ οὐ, τέκν᾽ 
Kirchhoff 
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236 sq. λόγοισιν αἱ τύχαι (vel πάϑαι) ϑνητοῖς ἔχουσιν | Dobree 
288 λέγ᾽] ψέγ᾽ F. Gu. Schmidt 

242 fort. πόζιν 240 τάδε] μόνος vel ἔχω F. Gu. Schmidt 
247 πρέσβυ Cobet 2348 γνώμαις ἰόντες Wakefield, idem coniecit (antea 
ἐναντίον scribens) Hartung, γνώμαις τι δρῶντες (et antea ἐναντίον) 
F. Gu. Schmidt 249 sq. δρόμους τύχας (1. e. τύχης) ὅταν πάσχητε 
Reiske, δόμων Kaibel et ὕταν χάσχητε Wilamowitz, τύχας ἰδίας. ὅταν 
δὲ σχῆτε (et μεμνήσεσϑ᾽ ἐμοῦ .. τῆς τ᾽ ἐμῆς) F. Gu. Schmidt 

908 8q. ὦ γῆς λόχευμ᾽ "Aostov, ove σπείρει ποτὲ Κάδμος, δράκοντος 
Camper | οὺς "4osog σπείρει ποτὲ Κάδμος δράκοντος Kirchhoff — 254 ὁρ- 
μίσματα Reiske 9256 ἄρχεις, κάκιστε Musgrave 2568q. ὕστις ἐν 
Κάδμου πόλει. ἄρχει κάκιστος τῶν ξένων κἄπηλυς ὥν Kayser 251 ἐγγε- 
νῶν Pierson, βασιλέων Struchtmeier, τῶν ἐμῶν vel τῶνδ᾽ £óóv (vel 
ἑδέων) Dobree, τῶν νόμων Holzner, λῳόνων Stadtmueller | τῶν νέων 
ἐπηλύδων Kirchhoff, ἐγγενῶν (vel τῶν νέων) ἀβουλίᾳ Vitelli — 251 sq. ἄρ- 
χεις, κάκιστε... ἐμοῦ σὺ (ἐμοῦ cb ex ed. Aldina) δεσπόσεις Musgrave 

262 οὐ] οὺς Reiske 266 καίτοι τί πράσσω Bothe 266 sq. delet 

Mancini 269 ἐν] σῇ Nauck | τὸν πόνον Zastra, τὸν πόνον (vel rotu- 
zt0ov) Schoene 

271 ὠνήσαμεν Hermann — Post 271 unum et alterum versum deesse 
putat Reiske 2179 οὐχ ὡς σὺ χαίρεις vel ἐν αἷς ὑβρίξεις Paley | σὺ 
μαργᾷς vel σὺ γαῦρος Herwerden | οὐκ ἄρ᾽ εὖ ᾽φρόνει Conradt. Post 
274 brevem orationem Lyci intercidisse putat Schenkl 975 γέρον, σ᾽ 
ἐπαινῶ Βύτσθε 9176 δικαίως Nauck 

9280 οὐ φίλα Elmsley 281 ἃ ᾿βόσκησα Reiske 282 τοῦ δ᾽ 
ἀναγκαίου τρόπῳ M. Seyffert τρόπῳ] πότμῳ Dobree 282 sq. ἀναγ- 
καίῳ βροτοῖς et σκαιὸν .. τρόπους Paley 285 καταυανϑέντας Kock | 
γέλον Wilamowitz 287 delet Nauck | δώμασιν] δαίμοσιν Reiske 

287—94 delet Holthoefer 
290 ἀμαρτύρητον Beck | οὐ κλύει πόσις F. Gu. Schmidt, εὔδηλος 

πόσις Madvig 291 sí τούσδε Scaliger, ὃς τούσδε H. Stephanus, καὶ 
τούσδε Paley 296 σὸν] τὸν olim Nauck | γαίας ἄπο Reiske, γαίας 
ὕπερ Dobree 208 ἄλλως Reiske 298—306 delet Holthoefer 

299 ἥκιστα φρίττειν Reiske, ἥκιστα σαίνειν Jacobs, ἥκιστα ϑήγειν 
Burges 

300 σοφοῖσι δ᾽ εὐκτὸν Holzner | εἴκειν σοφοὺς δεῖ καὶ τεϑραμμένους 
Burges 300sq. delet F. Gu. Schmidt 301 ὑπολακὼν Musgrave 

302 παραιτησαίμεϑ᾽ ἄν Madvig 304 περιλαβεῖν Brunck 305 φί- 
λους Paley 309 πρὸς τὰς ϑεῶν Kayser|éxuoy9siv Reiske. Post 
309 olim versum desiderabam 309 sq. delet Holthoefer. ἐχμοχϑεῖν 
τύχας (ὀκνεῖ xx) πρόϑυμός ἐστιν κτὲ. Dobree 

810 μάταιός ἐστιν Paley | δ᾽] γ᾽ Musgrave | 5 προϑυμία ᾿στ᾽ 
ἄφρων Hartung, ἥδ᾽ ἄφρων προϑυμία Nauck 311 τὸ χρὴ γὰρ Nauck 

313 ἦν τις σ᾽] ἤντησ᾽ Elmsley ῥᾳδίως σφ᾽ Herwerden | ἔπαυσά γ᾽ 
(vel ἔπαυσαν) ἄν Musgrave 315 διοίσεις Dobree 3518 ἄϑλων δ᾽ 
Kayser. Post 319 lacunam (πάρεστι μήτηρ σὺν τέχνοισιν ἀϑλία) statuit 
Wilamowitz 

320 πέτρας κάτα Herwerden 322 sq. κτενεῖν .. τήνδ᾽ αἴνεσον.. 
εἰσίδωμεν, ἀϑλίαν ϑέαν F. Gu. Schmidt 328 ταύτην ἵν᾽ Scaliger, 
ἄλλην τιν᾽ Barnes 



60 APPENDIX 

330 delet F. Gu. Schmidt et Holthoefer 331 ἀπολάβωσ᾽ Nauck 
335 ϑύσων Scaliger. Versum olim delebat Nauck 8388 ἡμῶν] ὑμῶν 

Herwerden * 
340 τὸν νεὼν] κοινεὼν (et ἐκλῃξζόμην) Scahger, ξυνεὼν Valckenaer, 

σου γονεὺς Reiske, ποινεῶν᾽ Musgrave, γονέα νῶν Hermann, yov£ ἐμῶν 
(et παίδων antea) Elmsley, τῷ νέῳ σ᾽ Dothe, τοι τεκόντ᾽ vel προμαχεῶν᾽ 
Camper, τὸν τεκόντ᾽ ΕἾχ, yové ἐμοῦ σ᾽ Nauck, γονέα σ᾽ ὡς Kirchhoff, 
voxíc σ᾽ οὖν L. Schmidt, γονέα σ᾽ ὄντ᾽ Paley, γονέα σ᾽ ὅν σ᾽ Schenk | 
παῖδα σὸν τὸν ἐμὸν Kaibel, παιδὶ συμπονοῦντ᾽ Holzner 841 ἦσϑας 
Nauck | ἦσϑ᾽ ἀρωγὸς ἧσσον ἢ ᾿δόκεις φίλος Mekler 345 (et 341) 
delet Herwerden 347 ἢ] εἰ Reiske ἀμαϑής τις 7,69" ἄρ᾽ εἰ δίκαιος 
οὐκ ἔφυς Kayser, ἀλλ᾽ ἦ τις εἶ ϑεός, εἰ δίκαιος οὐκ ἔφυς; Η. Hirzel | 
ἀλλ᾽ ἄϑεος εἶ ϑεός Toepelmann, ἀπαϑής τις εἶ ϑεός A. Eberhard. Ver- 

sum delet Dindorf 348 αἴλινον] δαιμόνων Herwerden | εὐτυχεῖ] 
εὐτυχεῖ Musgrave, εὐηχεῖ Dobree (possis etiam εὐμελεῖ vel εὐεπεῖ vel 
εὐπότμῳ) 

358 τοῖς ϑνατοῖσιν Nauck 

801 βύρσᾳ olim Wilamowitz 367 πτανοὺς κέλησι Purgold 
369 πάροικοι Pflugk 

3*0 τ᾽ ἐρίπναι Barnes 3:1 9" Ὁμόλας Hermann 

381 ἐδάμασσε Maltby et Musgrave 383 ἐβόραξον Nauck 
385 sqq. δυστράπεξζοι {κρεῶν ἀργυρορρύταν Ἕβρου δ᾽ ἐχπέρασεν 

ὄχϑαν Hartung — 386 πέραν ἀργυρορρύτου δ᾽ "E(oov Ῥῆυρκ 880 sq. πέ- 
ραν δ᾽ ἀργυρορρύτου "Efoov ἐκπέρασεν ὄχϑον Heath, πέρα δ᾽ ἀργυ- 
ρορρύτα 9" Ἕβρου ᾿ξεπέρασεν ὀχϑᾶν Elmsley, πέραν δ᾽ ἀργυρορρύτων 
“Ἔβρου διεπέρασεν ὄχϑων Wilamowitz, πέραν δ᾽ ἀργυρορρύτα "Efoov τ᾽ 
ἐχπέρασεν ὄχϑων Conradt 387 ἐξεπέρα μόχϑον Musgrave, ἐξεπεί- 
ρασ᾽ ὄχϑαν Hermann, ἐχκπέρασεν ὄχϑαν Matthiae, ἐχπέρασεν ὄχϑους 
Schenkl 

390 ᾿ἀναύρου πόρε πύλας (πύλας apogr. Paris) Musgrave, ἀναύρῳ 
πόρε πύλας Dothe 391 δὲ] τε Hermann | ξενοδαίταν Duport, ξενο- 
ραιστάν Lobeck 395 ἑσπερίαν Maltby et Musgrave, ἑσπέριόν τ᾽ Fix, 
Ἑσπερίδων Nauck. 898 ὅστ᾽ Bothe | ὃς ξάπλουτον Bergk 399 £ux'] 

ἕρχος Purgold 
401 ϑνατῶν Purgold 404 ἐλαύνει] ἐρείδει Herwerden 406 &6rgoo- 

τοὺς Reiske, ἀστρώους Hermann 

410 ἄξεινον Meineke | λίμναν  Elmsley 413 "4ostec τ᾽ ἔπλει ἧς 
Hartung | πέπλων] στελῶν (vel σχυλῶν vel πέμπων) Reiske, τ΄ Pre Mus- 
grave, μετὰ Gu. Hoffmann, ποϑῶν Nauck , 413 sq. κόρας "A4osieg 

πέπλον χρυσεόστολον μέτα Paley, κόρας τ᾽ osieg λάβεν χρυσεοστόλου 
φάρους Schenkl 414 χρυσεοστόλων φέρων Purgold, χρύσεον στελῶν 
φάρος Pflugk | φάρος] φάος Wakefield 415 ὀλεϑρίους τ᾽ Gu. Hoff- 
mann 417 x&cofsr ἐν Erfurdt 

422 ἀμφέβαλλε Heath, ἀμφέμαξε Herwerden 424 βωτῆρ᾽ Nauck 
495sq. ἑλίγματ᾽ .. διῆλϑε vel ἀγάλματ᾽ διεῖλε Musgrave 426 τὸν 

δὲ Struchtmeier | πολύδαχρυν ὅτ᾽ Musgrave 429 βίον Heath 
434 ἄϑεος ἄδικος Musgrave 488 βλέπους ὄμματ᾽ Beck 486 ἴσϑε- 

vor ἡβῶν olim Nauck, σϑένος εἶχον Herwerden 481 ἀλκᾷ et 440 
αἰχμᾷ olim Wilamowitz 438 συνήϑεις vel potius Καδμεία rs συνῆλιξ 
Herwerden 
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440 ἀλκά Dobree, ἄλκαρ olim Nauck 44D &q. ὡς σειραίους πρόσϑ᾽ 
ἕλκουσαν F. Gu. Schmidt 446 ποσὶν] μόλις olim coniciebam 

450 γεραιᾶς Hermann | λεύσσων Reiske 451 τίς φονεὺς τῶν, 

deleto versu proximo, Paley 4518q. τίς τέκνων .. ψυχῆς σφαγεύς; 
Nauck 452 ἢ τίς Bothe | τῆσδ᾽ ἐμῆς Hermann | fort. τῆσδε νηδύος 
φονεύς: 453 ἄγει Musgrave | ἕτοιμα κεῖται Burges ἕτοιμα πέμπει ϑύματ᾽ 
Hartung 456 ἐμοῦ corr. apogr. Paris. 458 ἐτέκομεν Wilamowitz 

460 πολύ us πράξεις ἐξέπαισαν ἐλπίδος Musgrave, πολύ us δαίμων 
ἐξέπαισεν ἐλπίδος Hartung, πολύ us τῆς τότ᾽ ἐξέπαισας ἐλπίδος olim 
Kirchhoff, πολύ us .. ἐξέπαισαν αἱ τύχαι olim Nauck, πολύ us .. ἐξέ- 
παισαν οἱ ϑεοί Usener 460 sq. ἐξέπαισαν ἐλπίδες ἃς M. Haupt 

408 πεδία γῆς ἐμῆς Reiske 409 ὡς δόξ᾽ ἔπενϑε Pierson | ἐξέπειϑον 
Sealiger, ἐξέπεισα heiske | ἐξέπειϑε.. μὲ Heath 

471 δαίδαλον Hermann, δεικέλου Ε΄. Unger | δαιδάλων ψιλὴν δόσιν 
vel “αιδάλου, ψευδής, δόσιν Musgrave 414 ὄντας οὕτω Paley 

418 ἀνημμένον Tyrwhitt | καλοῖς vel χαλῶς HReiske 4τ piov] 
z0ÀÀ Nauck 

481 νύμφων μὲν ὑμῖν κῆρας Jacobs 482 δυστήνῳ Fix | λουτρὰ «ic 
τάφον φάος Kayser 484 xouí£ov Wakefield 488 συλλέξαιμ᾽ Herwerden 

491 ϑνητῶν)] φϑιτῶν Elmsley (mallem φϑιτοῖς), ζώντων Nauck 
498 μάκαιρα Fix 494 ἐλϑέ, κἂν σκιὰ Heimsoeth 494 sq. ἄρη- 

ξον xxo* φάνηθι μοι" ἅλις γ᾽ ἂν ἐλϑὼν καὶ σκιὰ γένοιο σύ Kirchhoff, 
ἄρηξον, ἐλϑὲ γῆς ἄνω, φάνηϑιί uov ἅλις γὰρ ἐλϑὼν κἂν σκιὰ γένοιο σύ 
F. Gu. Schmidt «49 ἄλκαρ vel ἄλκος Reiske, μόλις Fix, ἀλκὴ Hartung, 
σκιὰ W. Berger | σκιᾷ γὰρ ἐλλὼν ἱκανὸν ἂν Tyrwhitt, ἅλις γὰρ ἐλϑὼν 
εἰκόν᾽ ἂν Musgrave, ἅλις γάρ᾽ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν Dan. Heinsius, χοὔτω 
γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν Heimsoeth | ἀλκῆς γὰρ ἱκανῶς σοῦ γένοιτ᾽ εἴδωλον 
ἄν Burges, πολλοῖς γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς κτὲ. vel ἅλις γὰρ (vel τό γ᾽) ἐλϑεῖν 
ἱκανὸν ἂν γένοιτό σε Paley | μόνον γὰρ ἐλθὼν ἱκανὸς ἂν Schwerdt | 
ἱκανὸς Barnes, ὑμῖν Schenkl, ἄλκαρ Faust | xóvco àv olim coniciebam 

495 sq. σχιὰ γὰρ ἐλϑὼν ἱκανὸς ἂν γένοιο σὺ κακοὺς ταράσσειν Jacobs. 
Versus delebat Dindorf 496 κακοὶ δὲ πρὸς σέ γ᾽ Heimsoeth | εἰσι 
joi Dobree 497 delet Holthoefer 499 τοῖσδε κὠφελεῖν Hartung 

502 post 497 inserit Wilamowitz 504 ὅμως olim Wilamowitz 
505 δι᾽ ἡμέρας Herwerden 507 δι᾽ αὐτοῦ πᾶσά γ᾽ ἐλπὶς ἔπτατο, 

versu 510 post hunc v. collocato, Burges 508—10 delet Holthoefer 
509 καὶ λέλοιπεν Paley, καί u^ ἀνεῖλον Holzner. Post 509 lacunam 

statuit Kirchhoff (scilicet ut obiectum verbi ἀφείλετο suppleatur), item 
Herwerden, in v. 509 ὡς ἀφείλεϑ᾽ ἡ τύχη scribens 

010 πτεροῖς Hartung ^ 516 ὃς γῆς .. εἰσήκουε νῷν Paley — 517 Am- 
phitryoni tribuebat olim Kirchhoff 518 ϑηραίνουσ᾽ Musgrave | ἐρῶ 
Heath. Versum delet Jacobs 

522 σωτὴρ 00 .. ἐστιν Hartman 525 inter νεκρῶν et κρᾶτας 
olim versum intercidisse putabam 528 δαχρύοντε Herwerden | (cvu-. 
φοραῖς στυγνόν Beck) 529 τῶνδε] τῆσδε Elmsley 

530 τί καινὸν ἦλϑε (roícós), deleto γύναι, Elmsley, τί καινὸν 
. (ἡμῖν ἦλϑε olim Wilamowitz, τί... ἦλϑ᾽ «ἐμοῖσι olim Kirchhoff 
531 sq. Amphitryoni tribuit Elmsley 681 sq. φάος δόμων φίλον ἥκεις 
σὺ coUe .. ἄϑλων πατρί Burges 534 διωλλύμεσϑα Herwerden 
536sq. delet Holthoefer, 537 Schenkl 
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540 xci μόρου Herwerden 5429 χϑονός] fort. πόλεως. Cfr. 598 
543 Κάδμου τ᾽ Hartung | Κάδμου περισυλῶν ἔχει Reiske | κράτος] 

στόμα Nauck 544 τίς δῆτα Herwerden 546 τί φής; προταρβῶν 
Duport 547 Koforr Barnes 

557 Aióog; ἀποικεῖ Badham, κεῖνός γ᾽ ἀποικεῖ Heimsoeth | τῆσδε 
τῆς χϑονὸς Elmsley | αὕτη γὰρ οἰκεῖ τῆσδε γῆς πρόσω ϑεός Hartman 

568 etiam ἕλκηϑμα Reiske, ἔδεσμα (vel ἥδυσμα) F. Gu. Schmidt 
510 delet Herwerden 571 διατορῶν Naber 512 νεχρῶν δ΄, 

deleto v. 571, Holthoefer τι δεῖ γάρ μ᾽ ὑπὲρ Paley | οἶδ᾽ ἅπερ 
πατρός olim Nauck 518 sqq. φήσομεν; καλὸν ὕδρᾳ τιν᾽ ἐλϑεῖν .. 
τῶν δ᾽ αὑτοῦ τέχνων .. ἐκπονῆσαι Camper 

ὅδ0 sq. τῶν δ᾽ ἐμῶν ὕπερ οὐκ ἐχπονεῖν τόδ᾽ ἄϑλον Herwerden 
581 ἐχπονῆσαι Musgrave 583 δίκαια τοὔσϑ᾽ ἑκόντα ο᾽ Wilamo- 

witz 585 φίλοις τ᾽ Pflugk — 586 ἔχϑρ᾽ ἀμύνειν Bothe (688---92 delet 
Wilamowitz, qui olim post 592 lacunam statuebat) 

590—92 delet Paley 593 ὥφϑης τ᾽ ἐπελϑὼν Herwerden πόλιν 
ἔταις- ὀφϑεὶς δ᾽ ὅρα F. Gu. Schmidt ὄδθὅ (μέλοι Lenting) δ99 ἐσελ- 
doy Wilamowitz 

600 δώμασιν] δαίμοσιν Reiske. Post 603 versum intercidisse 
putat Paley 607 χρόνῳ τ᾽ Conradt 

612 1j σοφοῖς εὑρήμασιν F. Gu. Schmidt 615 τ᾽ delet Dobree 
617 obx' ἤϑελον γὰρ τἀνϑάδ᾽ εἰδέναι Stadtmueller | ἦλϑον τἀνϑάδ᾽ 

εἰδέναι Musgrave, ἦλθον τἀνϑάδ᾽ ἵν᾽ ἰδοίμην Wakefield, ἐλθεῖν δ᾽ 
ἐνθάδ᾽ εἱλόμην F. Gu. Schmidt | εἰδείην) εὖ ϑείμην Elmsley, εὖ ϑείην 
Bothe 619 εἰν "A4i10ov olim Dindorf 

620 ᾧχετ᾽ ἐς (vel ἔρχεται) πέδον F. Gu. Schmidt 629 οἱ δ᾽ Paley 
629 sq. Amphitryoni tribuit Bothe 629—36 delet Wheeler (632—6 

eicit. Conradt) 
631 λαβών τε ναῦς ὡς Kirchhoff 633 τἄνδον &v)oozxov Holzner 

635 sq. verba χρήμασιν .. ov delebat olim Nauck 680 delet R. Prinz 
631 φίλον. τὸ δὲ γῆρας ἄχϑος αἰεὶ Muretus 

041 βλεφάρῳ vel βλεφάροιν Reiske 649 ἐγκαλύφψαν Dindorf 
643 ᾿Ζσιάτιδος Elmsley 644 ὄλβον Reiske 647 καλλίστα μὲν 

ἀνόλβῳ F. Gu. Schmidt 649 φόνιον] χρόνιον Musgrave, πολιόν Witz- 
schel, orovósv Nauck, στυγερόν Heimsoeth, φϑονερόν Wilamowitz, roo- 
μερόν F. Gu. Schmidt 

654 φορεῖσϑαι Musgrave, φέρεσϑαι Hartung 
660 καὶ ϑνατοὶ)] x*&ycVol Pierson, etiam x«i ϑεατοὶ Musgrave 

660 sq. καὶ ϑανόντες τηλαυγοῦς πάλιν Bothe 663 sqq. ἁπλᾶν ἂν 
εἶχε ξωᾶς νύσσαν κτὲ. anonymus, ἁπλᾶν ἂν εἶχε ξωᾶς τρίβον" ἦν δ᾽ αὖ 
τωδὶ τούς Jacobs 664 ζώειν Bothe | ὀχετὸν Musgrave, βίοτον Kirch- 
hoff, δίοδον Herwerden 667 ἴσον ὅτ᾽ heiske | ἀννεφέλοισιν Wakefield 

667 sq. £v πελάγεσσιν . . ὄφελος πέλει Herwerden — 668 ἄστρων αὐγαῖς 
Burges | ναύταισι ῥυϑμὸς olim coniciebam | πέλεν Reiske, μέλει olim 
Herwerden | ἀριϑμὸν Schenkl 

672 πλοῦτον] πόνον F. Fu. Schmidt 60179 κελαδῶ H. Stephanus 
680 ἔτι τῷδ᾽ Musgrave 681 ὑμνήσω Leutsch 685 οὔπω δ᾽ 

οὔπω Conradt 688 ὑμνοῦσ᾽ ἀπέλαστον Bergk 688 sqq. ὕμνοις 
ἀμφὶ πυρὰς τὸν .. εἱλίσσουσι. καλλίκροτον Musgrave 

694 sq. κελαδήσω γ᾽ εὔγαρυς τοῖς ὕμνοισι καταρχὴ et 680 'Hoe- ᾳ 7 7 yeo l 0x1 0 
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κλείους Jacobs 695 σῶς ὕμνοισιν Musgrave, τοῖσδ᾽ ὕμνοισιν 1. Bau- 
mann | σοῖς ὕμνοισιν £xov)ei Hermann 696 πάϊς ὃς εὐγενείας Mus- 

grave, παῖς ὃς εὐγενίας Schenkl 697 sq. ὑπερβάλλων γενέτας μοχϑή- 
σαν τόδ᾽ ἄκυμον Bothe 698 μοχϑήσας πανάώκυμον Reiske, μοχϑῶν 
αὐτὸς ἄκυμον Hartung, μοχϑήμασιν ἄκυμον Fritzsche — 698 sq. μοχϑήσας 
ἀκύμον᾽ ἔϑηκεν Wilamowitz | ἀκύματον ϑῆκεν δὴ Conradt 099 δῶκεν 
Herwerden 

701—706 uni Lyco tribuit, eiecto v. 702, Dziatzko 706 delet 
Holthoefer ^ 709 ἃ] οὗ Scaliger 

710 ἀνάγκη προστίϑησ᾽ Burges | ἀνάγκην suspectum habet Nauck 
711 ἀνάγκη] ἄμεινον Bothe, μὲν ijs. F. Gu. Schmidt, μὲν ἀχμή 

Schenkl | στερχτέον ἂν εἴη Herwerden, στερχτέον ἀνάγκῃ Holzner 
114 τί χρῆμα δόξης, ἧς ἔχεις Madvig 111 ϑανόντ᾽ ἐπανακαλεῖν 

olim Wilamowitz 

122 ἡμεῖς ἄρ᾽, εἰ δὴ Kirchhoff 128 οἱ δειμάτων) οἰκημάτων 
F. Gu. Schmidt 725 σχολὴν εὕρωμεν Wakefield, σχολῇ λύσωμεν et 
πόνον olim Bothe 120 ἔρχου Scaliger — 728 χακὸν ἀντιπράξειν Reiske, 
κάκ᾽ ἀντιπάσχειν Fecht πάσχειν Nauck | εἰς λόχον Durges ^ 729 βρό- 
χοις δ᾽ ἐν ἀρκύων γενήσεται. Bothe | etiam δεϑήσεται vel πεδήσεται Pier- 
son, ἐνσχήσεται Reiske, λελήψεται Valckenaer, ἐνδήσεται Musgrave, ἐνή- 
σεται Wakefield, κεκλήσεται Elmsley, γ᾽ ἐνήσεται Zastra, ἐντεύξεται 
Paley, λελήσεται Herwerden, ἐνήσεται Munro, possis etiam ἐμπλέξεται 

135 μέγας πρόσϑ᾽ Dobree 136 ἐξ “Διδα Wilamowitz. Ante 740 
versum Lyci (Ouot, πανούργων τῶνδε πέπτωκ᾽ εἰς βίαν) excidisse putat 
Dziatzko 

740 οὗ ϑανὼν δώσεις δίκην Nauck 141 ὕβρισμ᾽ ὑβρίξων Elmsley, 
ὕβριν γ᾽ ὑβρίζων Paley 745 πάλιν ἔμολ᾽ ἅπερ πάρος Kirchhoff | 
ἔμολ᾽ ἔμολεν pro πάλιν ἔμολ᾽ olim coniciebam 745 sq. πάλιν ἔμολεν, 
ἃ πάρος οὕποτε διὰ φρενὸς ἤλπισ᾽ ἂν παϑεῖν, γᾶς ἄναξ Pflugk, πάλιν 
ἔμολεν ὃν .. ἤλπισ᾽ ἐμπατεῖν γᾶν ἄναξ Herwerden, πάλιν ἔμολεν, ὃν 
πάρος οὔποτ᾽ ἂν φρενόϑεν ἤλπισεν μολεῖν γᾶς ἄναξ Heimsoeth | ὁ 
πάρος olim Wilamowitz 74 sq. φρενὸς ἐπήλπισεν Hermann, φρενὸς ἂν 
ἐλπὶς ἦν Hartung | πάλιν et παϑεῖν delet Conradt 

152 βοᾷ βοᾷ στενάζων φροίμιον ἄναξ φόνου Hermann 154 γῆ, 
διόλλυμαι Elmsley | ὦ γαῖα Κάδμου, πᾶς F. Gu. Schmidt * Τὅδ Ξα. (ut 
140 sq.) Amphitryoni tribuit Dziatzko 151 sq. τίς ϑεοὺς ϑνητὸς Ov 
ἀνομίᾳ χραίνων ἄφρονα λόγον οὐρανίων ὕπερ κατέβαλ᾽ Heimsoeth 

758 sq. ἄφρονα μακαρίων οὐρανίων λόγον κατέβαλ᾽ ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένου- 

σιν Wilamowitz, οὐρανίων ἄφρονα κατέβαλ᾽ ὡς ἄρ᾽ οὐ σϑένουσιν λόγον, 
ceteris deletis, Conradi 

164 μέλωσι Musgrave Θήβαις Heath 167 νέας supplet Wila- 
mowitz 

710 λιπεῖν δὲ (vel rs) Paley 111 δοχημάτων δ᾽ Hermann | 749^ 
ἄνελπις olim Bothe, ἦλϑε τέρψις Musgrave, etiam ἦλϑεν αὖϑις vel 549^ 
ἄελπτος F. Gu. Schmidt 113 μέλουσι] ϑέλουσι Madvig 116 ἄδικον 
eieit Hermann | ἐπ᾿ ἄδικον ἕλκων Conradt | ἐφέλκειν Nauck — 111 χρόνῳ 
Scaliger | γὰρ οὐ τλὰς Musgrave | οὔτις] εἴ τις Paley T1 8q. χρόνου 
γὰρ οὔτις τὸ πάλιν εἰσορᾶν ἔτλα Hermann, χρόνου γὰρ ἔτλα τὸ πάλιν 
οὔτις εἰσορᾶν Bothe, (Χρόνου γὰρ οὔτις ῥόπαλον εἰσορᾶν ἔτλα Wilamo- 
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witz) 719 χάριν δὲ δοὺς Fix 719 sq. χάριν δ᾽ ὁ δοὺς .. ὄλβου 
᾽χέλευμνον ἄρμα Durges 

180 ἔϑραυσε δ᾽ Hermann | κελαινὸν} κλεινὸν Reiske, κλεαινὸν Mus- 
grave, τὸ κλεινὸν Nauck | ὄλβοιο κλεινὸν Schenkl 184 Δίρκα καλλι- 
ρέεϑρος Hartung ^ 185 ᾿“σωπίδες ὦ κόραι Fix 786 sq. βᾶτε λιποῦσαι 
πατρὸς ὕδωρ συναοιδοί Wilamowitz 180 sqq. λείπουσαι συναοιδοὶ 
νύμφαις Bothe 187 λιποῦσαί {μοι vel (vóv» Hermann | σὺν ἀοιδῇ 
Musgrave, συνᾳσόμεναι Paley, (σύν μοι ἀείδειν olim  Wilamowitz) 

181 54. ξυνὸν ἀείδειν ὕμνον τὸν Ἡρακλέος Fritzsche (de voce ξυνός 
cogitavit iam Pflugk) 188 'Hoexifovs olim delebat Bothe 189 ὦ 
delet Wilamowitz 189 sq. ἀγῶνα. ὦ Πυϑοῦς (vel IIvütov) Fix 

790 Πυϑία Paley 191 Μουσῶν vs δῶμ᾽ '"Euxov . ὦ. Fritzsche, 
καὶ Movcoóv δῶμ᾽ ᾿Ελικωνιάδων Nauck 792 etiam αὔξετ᾽ Fix | 
κελάδῳ ᾽ς Conradt 193 ἐμὰ τείχη Heath 194 γένος ἵν᾽ Bothe | 
ἵνα γ᾽ ἔϑνος ἔφυ Musgrave, ἵνα γένος ἔβλαστεν Hartung, ἕν᾽ ἔφυ γέννα 
Fritzsche | γάϊος ἐφάνη Wilamowitz | ἐφάνϑη Pflugk | [X γένος 
οὗ ᾿φάνη Herwerden 

800 ὃς] ὅτ᾽ Kirchhoff 801 τᾶς delet Musgrave | Περσεΐδος Her- 
mann | Nou Περσεΐδος Hartung | xci] 7 Conradt 801 sq. Περ- 
σῇδος, ἐμοὶ πιστὸν καὶ τὸ Fritzsche 802 πιστὸν delet Struchtmeier | 
ἤδη μοι τὸ παλαιὸν Musgrave 808 sq. τὸ σὸν οὐχ ὡς ἐπ᾽ ἐλπίδι 
Paley, τὸ σὸν ἐπ᾽ ἐλπίδι Wilamowitz | τὸ cóv: εὔελπι δ᾽ ἐφάνϑη olim 
coniciebam 807 γᾶς ὃς Musgrave  ϑαλαμῶν Barnes 808 Πλού- 
τωνος ἕδρας λιπὼν νερτέρου Conradt  ἔνερον olim Nauck 809 ἔφυς] 
ὁ qve Musgrave 

810 ἄνακτος ὃν νῦν εἰσιόντα καίνεις Schenkl, Gvoxrog ἃν νῦν ἐσιὼν 

φανεῖ olim Herwerden 811 ἃ νῦν εἰσορᾶν φανεῖ Heath, ἃν νῦν τις 
ἐσορᾷ φάει vel à νῦν ἐσορᾶν φάνη Bothe, {τῶνδ᾽ » ἂν νῦν ἐσορᾶν φάσκω 
(olim ἃν νῦν ἐσορῶ βαίνειν) Hartung, «& νῦν ἐσορνυμένᾳ φάνη olim 
Wilamowitz, ἃ νῦν ἐσορῶντι φαίνει "olim coniciebam, καὶ νῦν ἐσορᾶν 

φαίνεις Paley, fort. ἃ νῦν ἐσεπόρισε κρίσιν 811 564. ἂν νῦν ἐσορᾶν 
(vel ἐσιὼν) φανεῖ... ἐν ἀγώνων ἁμίλλαις Herwerden 814 τοῖς θεοῖς 
Bothe 815—22 tribus chori senibus tribuit Hermann 817 delet 
Fecht 819 νωϑές γ᾽ ἔπαιρε Valckenaer 

821 γένοι᾽ ἐμοὶ Matthiae | γενοῦ μοι, τῶν J. Baumann 828 λάτριν] 
fort. τρύχιν 825 σῶμα συστρατεύομεν Reiske 

831 χαινὸν ἅμμ᾽ Valckenaer 833 ἄτεγκτος Canter 838 δι᾽ 
᾿Αχερουσίων πόρων vel πρὸς "Aysoo?ciov πόρον heiske, malim δι᾽ "Age- 
ρουσίου πόρου 

845 ἀγασϑῆναι ϑεοῖς Durges, (ἀγαστὰς ἐν ϑεοῖς Hartung) | φίλοις] 
σιφλοῖς vel potius καλοῖς Musgrave 846 φίλους] λόφους Burges, 
φόνους Bothe, πόλεις Kirchhoff, φόβῳ Schumacher 847 σφαλείσα γ᾽ 
Lenting (debebat σφαλέντε y^) 

850 o? μ᾽ ἐπεισπέμπεις Paley. Post 853 lacunam (ἀνθ᾽ ὧν δά- 
μαρτι τῇ βαρυξήλῳ zhióg) statuit, 854 σοί τ᾽ relinquens, Wilamowitz 

854 οὐκ oov Wakefield, σοὶ δ᾽ οὐ Nauck 856 τὸ σῶφρον F. Gu. 
Schmidt 

860 τάχ᾽ ἐς ἐπιρρόϑηϑ'᾽ ὁμαρτεῖν O. Goram | τόνδ᾽ pro τάχος olim 
coniciebam | ἐπιρροιβδεῖν ὁμαρτεῖν 4^ Kirchhoff | ἐπιρροίβδοισι (vel 
ἐπιρροίξοισι) πεισϑεῖσ᾽ ὡς κυνηγέτου κύων Herwerden 861 εἶμι, κοὔτε 
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Elmsley | οὔτε πόντος ἐστιν οὕτω, deletis verbis εἶμί γ᾽, Paley | κύμασι] 
πνεύμασι et λάβροις Jacobs 862 κεραυνοῦ τ᾽ οἰστὸς Wakefield | κε- 
ραυνοῦ γ᾽ οἷστρος οὐ, δίνας πνέων Wieseler 803 σταδιοδρομοῦμαι 
Goettling, σταδιοδρομοῦσα Fix, σύδην δραμοῦμαι olim Nauck 864 μέ- 
λαϑρα] fort. τέραμνα 864sq. κἀς νόσους (vel καὶ νόσοις) σφ᾽ ἐπεμ- 
βαλῶ τέκν᾽ ἀποκτείνειν ταραχτόν Wieseler 865 ὁ κτανὼν δ᾽ Dindorf 
(κτανὼν iam Brodeau)| κανῶν Vahlen 866 ἔτικτεν ἐναρών Wilamo- 

witz | ἐμῆς λύσσης ὑφῇ Hermann | ἀφῶ Wieseler | ἐμὴ λύσσα σφ᾽ ἀφῇ 
Madvig 801 κρᾶτα Βαχχίδων νόμῳ (vel τρόπον) Wieseler — 868 σῖγα] 
σίλλα Wieseler 869 ὑπ᾽ ἐμβολήν Musgrave | ταῦρος εἰς κέρας βλέπων 
Herwerden 

810 μυκᾶταί τε Herwerden 872 ἐς οὐρανὸν Erfurdt 815—84 
— 885—095 et 896—902 (παιδοτρόφον) --- 902—08 et 909—15 — 916—921 
olim statuebat Hermann 876 πόλις τὸν .. É«yovov Paley, πόλις, 
Ζιὸς ὅδ᾽ ἔκγονος 4. Baumann 878 μαναῖσιν Bergk | μανιάσιν λύσσαι- 
σιν μανιάσιν λύσσαις J. Baumann 819 ἐν αὐλοῖς Hermann, αὐλοῖς 

Kirchhoff, ἀναύλοισιν Hartung 

880 βέβακ᾽ Bothe 881 Gouccí τ᾽ Hermann 883 etiam £xa- 
τογπεφάλων Reiske 883 sq. ἑκατὸν κεφαλαῖς λιχμήρεσι olim coniciebam 

884 σὺν ὄφεων Paley | μαργανωπός olim Nauck 885 κατέβαλεν 
Herwerden 886 ἐχπνεύσετε Portus — 887 eicit Hartung 888 αὐτίκα) 
ἤδη J. Baumann 889 ὠμοβρὼν Dindorf | e£ τ᾽ αἰνόδικοι δίκαι Reiske, 
ἀποινοδόκοι. “και Schneider, ἀπόδικοι δίκαι Pflugk, ἄοινοι Ζίκαι olim 
Wilamowitz 889 sq. 4$6c«c δέ c ὠμοβρῶτος ἀδικόποινοι δίκαι κα- 
κοῖσιν ἐκπατάσσουσιν Musgrave, “ύσσας δ᾽ ὠμοβρῶτος ἀπηνεῖς δίκαι 
καχοῖς ἐχπαταάσσουσ᾽ aliquando Hermann | Ποιναὶ δίκαις κακαῖς ἐχπα- 

τάξουσιν Herwerden 

890 ἐχπατάσσουσιν H. Stephanus, ἐκπελεύσουσιν HReiske, ἐχπατάσ- 
covcó' Hermann, ἐκπατάξουσ᾽ Bothe, πατάσσουσιν Hartung | κακοῖς ἐχτε- 
νοῦσιν olim coniciebam, κακοῖσιν ἐκπετάσουσιν ζἀπροβουλήτοις) Wila- 
mowitz | ἰὼ στέγαι et 893 ἰὼ δόμοι Amphitryoni tribuit Wilamowitz 

894 πρὸς αἵματ᾽] χορεύματ᾽ olim coniciebam 894 sq. τὰς εἰιονυ- 
σιάδας (sic H. Stephanus) σὺν βοτρύων ἐπιχεύμασι (ἐπιχεύμασι Musgrave) 
λοιβάς Hermann. προσφάγματ᾽ οὐ χλεύας Ζιονυσιάδος, οὐ βοτρύων olim 
Wilamowitz 897 ἐπαυλεῖται μέλος Weidgen 898 χυναγετεῖτε τέκνων 
Reiske, κυναγετεῖ ys τέκνων Paley, κυναγετεῖ δὴ τέκνων Conradt | 
κυναγετεῖται. τέκνων διωγμός olim Wilamowitz 899 οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ 
ἄκραντα Dindorf | δόμοις Heath 

900—03 ante 887 olim collocabat Wilamowitz ^ 901 αἰαῖ σε δῆτα et 
olim γεραιὸν ἀναστένω Hermann | γεραιὸν στένω Kirchhoff 904 ἀλαίνει 
Burges 904sq. tribuit Amphitryoni Wilamowitz 906 δρᾷ σ᾽ et 
908 πέμπει Wieseler 907 μελάϑρων) ἰὼ μέλαϑρα olim Hermanm | 
μελάϑρων delet Weidgen | fort. [παῖ]; τεράμνων τάραγμα 909 γήρᾳ 
olim delebat Hermann 

910 τίνα καλεῖς us, τίνα focv; Reiske 914 (ἰὼ δάιοι Kirch- 
hoff 914— $8 ante 899 olim collocabat Wilamowitz. Post 915 lacunam 
olim statuebat Wilamowitz 917 πῶς olim delebat Hermann | πῶς 
παισὶ et alterum. ἄταν delet Nauck 917 sq. ἄταν ἄτα .. ἀμφαίνει 
Musgrave 919 τίνα τρόπον, λέγε, τίνα τρόπον olim Hermann | λέγε 
delet Wilamowitz 

Euripides, Hercules. 9 
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920 κακὰ κακῶν J. Baumann 921 τλήμονες .. τύχαι Musgrave 
933 ῥιπάς τ᾽ ἐν ὁσίοις olim Bothe | ἐπ᾿ ὄσσοις Musgrave | αἷμα- 

τωπὸς Nauck 936 ϑύων Elmsley 938 ἔργον μιᾶς Matthiae | μιᾶς 
διὰ χερὸς olim Nauck, μιᾶς uot ᾽κ χειρὸς Herwerden, μιᾶς πρὸς χειρὸς 
Fecht 939 sq. olim delebat Wilamowitz 

949 τόξα τῆσδ᾽ Nauck 945 καὶ γύλοις Reiske, καὶ τύκαις Fix | 
ἡρμοσμένην (et 946 πόλιν) Paley 946 σχηπτῷ σιδήρου Hartung, 
στερρῷ σιδήρῳ Herwerden | συντριαινῶσαι  Dobree | πόλιν] μολών Her- 
mann 947 ἐκ τοῦ μεμηνὼς L. v. Sybel 949 ϑενῶν anonymus 

950 διπλῶς H. Stephanus, διπλοῖ Hartung 955 χωμάτων Mus- 
grave 955 sq. δωμάτων v .. κλιϑεὶς ἐς οὖδας Wilamowitz 956 ὡς 
ἔχει Dobree, ὡσπερεὶ Heimsoeth 957 δ᾽ ὡς βραχὺν Kirchhoff | δ᾽ ἐν 
μονῇ βραχὺν χρόνον Wilamowitz 

960 χκἀκκηρύσσεται Elmsley 961 ὑπ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ Wilamowitz |. 
πρὸς αὐτὸν Hartung 961 sq. Ελλάδος | ἀγῶν᾽ ἀνειπών Kayser | verba 
καλλίνικος... ὑπειπών delet Herwerden 962 ἀκοὴν] νίκην Reiske, 
ἃ χρῆν Tyrwhitt, δοκὴν vel δόκημ᾽ Jacobs, ἀνόηϑ'᾽ vel ἄκρανϑ'᾽ Dobree, 
αἰχμὴν O. Goram | ἀλκὴν ὑποσχών Gu. Hoffmann προσειπών  Wila- 
mowitz 

915 κίονος σχκεπήν Herwerden 9117 κυκλῶν Wilamowitz 918 zó- 

osvuc H. Stephanus, τόξευμα Reiske, χόρευμα Tyrwhitt 
984 ἀμφιβωμίαν vel ἀμφιβώμιον Elmsley 

991 ἐντὸς] ἐχτὸς Dobree 992 μυδροχτύπων ed. Hervag. alt. uv- 
δροχτύπου Musgrave | ὑπὲρ καιρὸν olim Wilamowitz 997 ὑπεκηλέπ- 
rovcc Pierson 998 αὐλαῖς vel potius αὐταῖς Bothe 

1000 κατέτρωσεν Pierson 1001 ἱππεύει] ἔσπευσεν F. Gu. Schmidt 
1002 ἦλϑεν ἐκ ϑεῶν Fix, ἦλϑε καιρὸν Schneidewin, 5490" ἐς οἶκον 

vel ἦλϑεν ἄσσον F. Gu. Schmidt | ἦλϑεν ἕλκων νεῦρον ὡς ἐφαίνετο vel 
ἦλϑεν, εἰκόν᾽ ὡς ὁρῶσι φαίνεται vel ἦλϑεν, εἰκάζουσιν ὡς ἐφαίνετο Her- 
werden | ἔφαινέ τε Hermann 1002 sq. ἀλλ᾽ ἦλϑε δαίμων, ὡς δ᾽ ὁρᾶν 
ἐφαίνετο Παλλάς, κραδαίνουσ᾽ ἐγγὺς εὔλοφον κόρυν Kayser 1008 ἐπι- 
λόφῳ κάρᾳ Wakefield, ὑπὸ λόφῳ κάρα cum H. Stephano Hermann, 
ὑπόλοφον κάρα Bothe, ἐπ᾽ ὀρόφων ἄκρων Pflugk, ἐπιλόφῳ χερί C. F. Her- 
mann, ἐπίλοφος κάρα Hartung | κραδαίνουσ᾽ ἄγχι τὸν λόφον κάρᾳ 
Schenkl | χέαρ] Κόρα Musgrave. Versum ex duobus contaminatum 
olim putabam, delebat olim Hartung 1005 μαργῶντά τ᾽ ἔσχε Elmsley 

1007—12, 1035—7, 1094- 96, 1123sq. delet Walter 1009 δεσμά 
v αἴροντες, βρόχῳ Musgrave, δεσμὰ ταυρείων βρόχων olim Bothe, δέσμιον 
σείρας βρόχῳ Herwerden 

1010 ἐν δρασμῷ Reiske 1016 αὐχεῖ Musgrave, ἠχεῖ olim Bothe 
1017 τότε μὲν delet Bothe | ἄπιστος] ἄϊστος Scaliger, ἄλαστος olim 

coniciebam 1019 ἐν ᾿Ελλάδι Paley 
1020 ἅδ᾽ Scaliger, τὸ δ᾽ Duport, τάδε δ᾽ Wunder ὑπερέβαλε delet 

Bothe | κάκ᾽ ἐν Bothe 1020 sq. ἀλλ᾽ ὑπερέβαλε olim et κακὰ .. τάλανι 
διογενεῖ κόρῳ Wilamowitz 1021 χόρῳ delet Kirchhoff 1021 sq. τά- 
λαν᾿ ἰδιογενεῖ μόρῳ μονότεκνον Tyrwhitt | τάλανα διογενῆ μονότεχνον 
Πρόκνης κόρον ἔχω λέξαι ϑυόμενον λύσσᾳ Kayser | διογενῆ (deleto τάλανι) 
κόρον, μονοτέχνου Πρόλχνης γόνον, ἔχω Paley 1022 ϑρεόμενον Heath, 
τιόμενον Musgrave  ϑυόμενον λέξαι olim Nauck  ϑυόμενον ϊοίραις 
Maehly 1023 ὦ παῖ Διὸς Barnes, ὦ τάλας Elmsley, ὡς δαΐς Bothe, 
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49s Fix, ob δαεὶς Kirchhoff, à τάλαν Dindorf, δαμεὶς Kayser 
1023sq. σὺ δὲ .. τεκόμενος ÓÀfxtig .. συγκατεργασάμενος μοίρᾳ vel 

σὲ δὲ. . τεκόμενον πάλιν λυσσάδι συγκατεργάσασϑαι μοίρᾳ Paley 
1024 μοίρᾳ] νιν μοίρᾳ Fix, σᾷ μοίρᾳ Kirchhoff, σὺν ὁρμῷ F. Gu, Schmidt, 

μοι διπᾷ vel μαχανᾷ olim coniciebam, viv μοίρᾳ Paley, δὴ μοίρᾳ J. H. 
H. Schmidt 1025 οἷς Musgrave, ἐς delet Dobree, ἐὴ £i scribit 
Paley 1026 ἢ φϑιτῶν ὠδὰν delet Paley 

1030 κλινϑέντ᾽ Dobree 1032 τάδε] τὰ Hermann, δὲ Elmsley, δὲ 
τὰ olim Wilamowitz | τέκεα Bothe πρὸ πατρὺς ποδοῖν vel πάροιϑεν 
πατρός Paley 1037 δέμας τόδε Fix 1038 ἀνημμένα τ᾽ ἀμφὶ 
Hermann 

1045 καὶ σέ ys δακρύοις Hermann 1047—50 delet Nauck 

1048 sqq. βοᾶτε τὸν εὖ διάγονθ᾽ ὑπνώδεά γ᾽ ἐξ εὐνᾶς (deleto ἐγείρετε) 
vel βοᾷ τι τὸν εὖ διάγονθ᾽ ὑπνώδε᾽ ἐγείρετέ μοι Hermann 1049 εὖ 
διάγοντ᾽ Seidler, εὖ τ᾽ ἰαύοντ᾽ Fix 1049 sq. τὸν εὐδιάοντ᾽ (sic Mus- 
grave) εὐνᾶς ἐγείρετ᾽ Bothe, τὸν εὐδιάοντ᾽ ἀπ᾿ εὐνᾶς ἐγείρεϑ᾽ (Umvo 
x&royov» Dindorf τὸν εὖ ἰαύονϑ᾽ ὕπνῳ βοᾷ ἐγείρετε Paley 

1050 ὑπνώδε᾽ ἐγείρετ᾽ εὐνᾶς Conradt 1053 χύμενος Elmsley 
1054 (& &», οὐκ Hermann | γέροντες ὦ. Dindorf 1055 ἀπολεῖ 

πόλιν delet Nauck 1055 sq. (ἀποδῇ πόλιν, ἀποδῇ πατέρα O. Goram) 
1056 ἀπὸ δὲ] (ἀπόλῃ Heath), ἐπὶ δὲ olim coniciebam, ἀπολεῖ Schu- 

macher 1057 δεινότατα δεινότατά μοι. Wakefield, ᾧ δυνατὰ δυνατά 
μοι. Hermann 

1060sq. ναὶ ὕπνον γ᾽ ὕπνον Fix (εὔδει iam deleverat Bothe) 
1061 ὕπνον semel Brodeau | ὕπνον γ᾽ ἄυπνον Wilamowitz 1062 ἔκανε 

μὲν olim Wilamowitz [1068 ἔκανε τέκνα olim Nauck 1067 παιδός 
τ᾽ Reiske 1069 ζὡς ἐξεγειρόμενος Hartung 

1070 ἀποκριδὸν δέμας Bothe, ὑψόροφον δέμας Herwerden | 1072 6949" 
delet Bothe | ὁρᾶτέ μοι vel ὁρᾶτε δή Hermann 1073 τόδε uiv φάος 
Conradt [τὸ φάος ἐκλιπεῖν μὲν Wilamowitz | οὐ] οὔτι Paley 1073 ἐπὶ 
«oxoig ἵν᾽ siu, οὐ φεύγω τάλας olim Nauck 1014 sq. εἴ μὲ κτενεῖ 
πατέρα, πρὸς κακοῖς δὲ κακὰ Paley 1076 ϑαΐμα Hartung | πρὸς 
᾿Ἐρινύσι cóyyovov αἷμά $97 ἔξει olim Paley | e?yyovov] πατροχτόνον 
Herwerden 1079 ἔμολες ἐχπράξων Matthiae, ἔμελλες πράξειν olim 
Nauck 

1080 περίχκλυστον ἄστυ Ταφίων πέρσας Wilamowitz 1081 φυγὰν 
φυγάν Wakefield | alterum. φυγᾷ delet Bothe 1084 (0075 ἐπὶ 
Matthiae | φόνον γ᾽ Fix 1085 ὅδ᾽ ἀναβαλχχεύσει. Hermann, ἔτ᾽ &va- 
βακχχεύσει Dindorf, τάχ᾽ ἀναβακλχχεύσει Pflugk 1086 Amphitryoni 
tribuit Scaliger 1089 ἅπερ πάρος Nauck, ἅπερ μ᾽ ἔχει anonymus, 
ἃ πρίν γ᾽ ἀεί F. Gu. Schmidt 

1093 πνεῦμ᾽ ἔχων ἄνω Nauck 1094 ἰού Musgrave 1095 νεα- 
νίαν] τὰ γόνατα xci olim coniciebam 1096 ϑραυστῷ προσῆμμαι 
Wakefield | λαΐνῳ γ᾽ ἐρείσματι Jacobs 1097 τί μὴν Reiske, 7 μὴν 
Wakefield, καὶ μὴν Jacobs. Versum post 1100 collocat Scaliger 

1101 αὖϑις ἐξ ὁδοῦ olim Bothe | αὖϑις ἐντολαῖς πάλιν Hermann, 
αὖϑις ἐξ Ἅιδου πάλιν Paley 1101 54. ἦ που δίαυλον ἦλϑον εἰς 
"Auov πάλιν; (ceteris deletis) olim Hartung | αὖϑις ἐπαΐων πάλιν .. 
δίαυλον sig "iov πύλας; Camper 1102,28 "4:10ov μολών Bothe, 
verba εἰς Ἅιδου μολών lacunae explendae causa adiecta putat Dindorf 
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1104 Πλουτώνι᾽ οὔτε olim Nauck, οὐ δώματ᾽ οὐδὲ Wilamowitz | ἠδὲ 
Wakefield, οὔτε, si antea οὔτε servetur, Elmsley 1105 ποῦ ποτ᾽ εἴμ᾽, 
ἀμηχανῶ Valeckenaer, ποῦ ποτ᾽ ὧν ἀμνημονῶ Lenting 1106 om, 
τὶς Hermann 1108 delebat olim Nauck | οὐδὲν ὧν ὁρᾶν εἴωϑ' ὁρῶ 
F. Gu. Schmidt | οὐδέν᾽ Paley | οἶδα] τῇδε Herwerden | τῶν γ᾽ Con- 
radt | fort. τῶν εἰϑισμένων 

1110 μὴ προδῶ σὰς Lenting 1111 xógeg| κάρα Jacobs 1118 ὦ 
φίλτατ᾽: εἶ... πράσσων ὅμως F. Gu. Schmidt 1115 ἄγαν ϑεῶν Du- 
port 1116 ἣν τύχην Paley 1118 ὑπετράφη Reiske, ὑπογράφεις 
Paley | 1118—22 sic disponit: 1118. 19. 22. 21. 20 Jacobs, sic: 1118. 21. 
20. 19. 22 Wilamowitz 1119 εἰ μὴ ᾿κράτει cov Bcxyog Reiske 

1120 εἰς ὕποπτον Dobree — 1120 sq. olim delebat Nauck 1122 οὐ 

γὰρ βεβαχχευκὼς Reiske 1128 τί φῶ; Lenting 1194 ἀτιμώμεσϑα 
γάρ Musgrave 1126 σιωπῇ γὰρ παϑεῖν οὐ “βούλομαι Tyrwhitt | ἃ βού- 
λομαι Musgrave 1197 παρ Ἥρας -- ἄρ᾽ ὁρᾷς; — ϑρόνων τάδε 
Musgrave | ὧρα δρᾷς φρενῶν τάδε Reiske | ϑρόνων] ὀργῶν F. Gu. Schmidt, 
ϑρόνοις (vel £&oóvo) Paley, ϑορεῖν anonymus, πονῶν A. Schmidt. 

1130 ἐρεῖς Reiske, στέγεις Musgrave 1134 τί πόλεμον; εἰπὲ 
Nauck 

1142 τίς γὰρ .. οἶκον, o ̓ βάκχευσ᾽, ἐμόν: Camper, ἦ γὰρ σὺν Ἥρας 
οἰχτρὸς ἦν βαχχεύμασιν:; Pflugk, ἦ γάρ τιν᾽ Ἥρας οἷστρον ἣν βαλχχεύ- 
σιμος; Schoene | οἶκον ἐκβάκχευμ᾽ ἐμόν Deu οἶκον Ev βαχχεύσιμον 
Bothe | ἡ βακχχεὺς Heiske, 5 ᾿βάκχευσ᾽ Heath, ἣ ᾿βάκχευσ᾽ Dindorf, ὅτ᾽ 
ἐβάκχευσ᾽ Kirchhoff | ex. βακχχεύσεως F. Gu. Schmidt, ἐμμανὴς ἐμόν Paley, 
£x βαχχευμάτων anonymus 1143 δυστυχῆ Victorius 1146 τί δὴ 
ἐγὼ Bothe, τί δὴ ἔτι Schenkl 1147 παίδων] πάντων Bothe 

1150 κολαστὴς αἵματος Paley 1151 τὴν ἐμὴν κατεμπρήσας 
H. Stephanus (ἀπεμπρήσας Duport, συνεμπρήσας Paley), τήνδε τὴν ἐμὴν 
πρήσας Dindorf, ἐμὴν δύστηνος ἐμπρήσας Camper, ϑερμῷ τὴν ἐμὴν 
πρήσας Hartung, (τὴν νεᾶνιν ἐμπρήσας Wilamowitz), τήνδε μαινόλιν 
πρήσας Mekler | ἢ τὰς ἐμαυτοῦ σάρκας ἐμπρήσας Headlam — 1153—55 ἀλλ᾽ 
ἐμποδών μοι συγγενὴς φίλος τ᾽ ἐμὸς Θησεὺς ὅδ᾽ ἕρπει, καὶ μύσος παι- 
δοχτόνον, ceteris deletis, Nauck — 1156 φιλτάτου Victorius 1107 κακοῖς 
Kirchhoff 1157 sqq. zoi .. εὕρω; τί κρατὶ περιβάλω σκότος; ceteris 
deletis vel zo? .. εὕρω, φυγὼν πτερωτὸς ἢ κατὰ χϑονὸς μολών; φράσον 
τί *octl περιβάλω νέφος: olim Nauck 1159 φέρ᾽ ἀντίπρωρος vel 
potius φέρ᾽ ἀμπεχές τι Camper φέρ᾽ ἀλλὰ κρατὶ περιβάλω σκότος 
πέπλοις (vel πέπλων) Pflugk, φέρ᾽ ἤν τι κρατὶ τῷδε περιβάλω σκέπας 
Meineke, φέρ᾽ ἀντιτείνων Ἀρατὶ περιβάλω φάρος (vel χεῖρα περιβάλω 
σκότος) Paley, φράσον τί κρατὶ περιβάλω σκότου νέφος Nauck | φέρ᾽ ἂν 
(αὖ Barnes, ἐν Heath) πέπλοισι H. Stephanus, φέρ᾽, &vocío τι Hartung, 
φέρ᾽ ἀντολὰς ἢ O. Goram, φέρ᾽, ἀντίνυκτον Headlam, φέρ᾽, ἐγκαλύψας 
vel φέρ᾽, ἀντὶ φωτὸς Herwerden, φέρ᾽ ἀμφὶ μυσαρῷ Faust 

1160 κακοῖς] ἐμοὶ Nauck 1101 καὶ τῶνδε, προστρόπαιον ὄμμα 
προσβαλών Musgrave | xci τῶνδε (et αἷμα προσλαβὼν) Kirchhoff, οἴκῳ 
δὲ (et προσβαλὼν) Wilamowitz 1161 sq. προσβαλεῖν .. ϑέλων olim 
Nauck 1161 delebat olim Wilamowitz, delet etiam Paley | οὐ γὰρ 
κακῶσαι Schenkl 1108 ῥοαῖς J. Heiland 

1171 ὑμῖν Reiske 1178 εἶτ᾽ ἀπολέλειμμαι vel εἶθ᾽ ὑπολέλειμμαι 
Reiske | ἦ zov Barnes, οὔτοι Hermann, οὕτω Bothe 1175 delet Her- 



APPENDIX 69 

werden 1177 ἄλλο δυστόπαστον εὑρίσκω Camper 1178—1213 de- 
cem strophas et decem antistr. et duas mesodos statuit Hermann 
1178 αἰαῖ" | ὦ τὸν Paley | ἔχον Θησεῦ Bothe 

1182 ἔτεκεν ἔτεκεν οὑμὸς Hermann 1182 sq. ἔτεκέ νιν, ἔναρ᾽ 
οὑμὸς ἷνις τάλας, τεκομέναν δ᾽ ἔκαν᾽ ἀνόσιον αἷμα τλάς Camper 
1186 sq. post 1190 et 1184 sq. post 1187 collocat Dobree 1187 οἰχό- 
ue9" ἰαττατοί Reiske, οἰχόμεσϑ᾽ ἀμπτόώμενοι Musgrave, οἰχόμεϑα φροῦ- 
do. Herwerden 1188 sq. post. 1190 collocat, lacunam inter 1187 et 
1190 statuens, Wilamowitz 1189 παλαχϑεὶς Burges 

1190 ἑκατογκεφάλοις Seidler | {βάλεν βαφαῖς Hartung 1191 ἀγών" 
μὴ χολοῦ νεκροῖς Canter, ἀγών τις χολουμένης Scaliger ὅδ᾽ οὐ νεκρός 
Tyrwhitt, ὅδ᾽ ἐν νεκροῖς Heath, ὁμοῦ νεκροῖς Camper 1193 ἦλθε 
ϑεοῖς Hartung, ἦλθέν ποτὲ ϑεοῖσι Kirchhoff 1196 οὐκ ἄν τιν᾽ Bur- 
ges 1199 ὄμμα rs Seidler 

1200 ὁμοφύλιον Seidler, óuó9vuov Herwerden 1202 ἀλλ᾽ si συν- 
αλγῶν γ᾽ Seidler, ἀλλ᾽ εἰ πρὸς ἀλγοῦντ᾽ Herwerden | ἦλϑεν Hermann 
1203 ἰὼ τέκνον Seidler 1204 ἄφες Paley 1206 βάϑος ἀντίπαλον 

δακρύοις ἀναμελέτα Musgrave | πάϑος Wakefield, βάρος δ᾽ Hermann. 

Versum Theseo tribuit Dobree 1207 ἱκετεύω uiv Scaliger | ἱκετεύομεν 
γὰρ ἀμφὶ σὰν {τάλαιναν Hermann — 1207 sqq. σὰν post χέρα collocat 
et προπίτνων .. ἐκβάλλων (olim πολύ τε δάκρυον ἐκβάλλων) scribit Wi- 
lamowitz | σὰν ἱκετεύομεν ἀμφὶ γενειάδα Conradt 1209 τε delet 
Hartung 

1910 sq. κάτεχε Heath, κάτισχε Porson, κατάσχες Bothe | ἄγριον 
Elmsley | ?vuóv, ὃς Hartung 1911 ὕπως μὴ Scaliger, ὅτῳ Dobree . 
1912 βρόμον] μόρον olim Nauck | ἀνόσιον μή σ᾽ ἐξάγῃ Heath | ἔκ σ᾽ 
ἄγει olim Wilamowitz 1216 ἴδ᾽ o? σκότος Duport | ἰδεῖν" σκότος γὰρ 

olim Kirchhoff 1216 sq. ἰδού: σκότος y&o .. ἄν; Schoene. Versus 
olim delebat Nauck 1917 ὃς ὀμμάτων σὰν συμφορὰν Hheiske 
1918 προσίλλων χεῖρα Nauck | σημαίνῃ anonymus | φόνον] etiam φυγάν 
1. 6. φυγήν Reiske, μένειν Schenkl, φόβον Wilamowitz | τί μὴ προσει- 
πεῖν χειρὶ σημαίνεις ἐμοί, Herwerden 1221 χεὶ γάρ ποτ᾽ Kirchhoff 
1228 φέρει ϑεῶν γε Ch. Baier, φέρει τὰ ϑεῖα Vitelh | τὰ τῶν ϑεῶν 
cgcAucr Hartung, τά τοι πεπρωμέν᾽ olim Wilamowitz 1229 τόνδ᾽ 
ἄλων Reiske 

1232 μιαίνεις σφ᾽ εἰσορῶν F. Gu. Schmidt — 1234 φίλοισι τῶν olim 
Nauck | ἔργῳ φίλων F. Gu. Schmidt 1235 δρᾶσαι H. Stephanus 
1938 ἐφ᾽ ἑτέραις (vel ἑτέρων) Paley 1239 εὗρες γὰρ olim Nauck 

1240 (ἁπλῆ... δυσπραξία Musgrave, ἅπαν... δυσπραξία Dobree) 
1241 ὥστε κἀρκέσαι vel potius ὥστε καὶ περᾶν olim Wilamowitz, ὥστε 
καίν᾽ ἄνειν Mekler, ὥς τι δρᾶν νέον Gomperz, εἰς τά γ᾽ ἔσχατα F. Gu. 
Schmidt, ὥστε καὶ κρατεῖν Weil, εἰς τὸ καρτερόν Holzner (mallem ὥστε 
καρτερεῖν) 1242 δοχεῖς δὲ τολμῶν F. Gu. Schmidt 1944 σχὲς τὸ 
στόμ᾽ Scaliger (ἴσχε τὸ στόμ᾽ apogr. Paris.) 1945 ἔσϑ᾽ 0 προστεϑῇ 
F. Gu. Schmidt 19248 ἀποτυχόντος Schaefer, ἀψυχοῦντος Kayser 
1249 σύ γ᾽ ἐχτὸς ὧν δὲ olim Nauck 

1250 πόλλ᾽ ἀνατλὰς Nauck 1251 οὔπω τοσαῦτά γ᾽ Camper | 
οὔκ ἂν (οὐτὰν Paley) τοσαῦτά γ᾽, εἰ Kirchhoff (quo recepto etiam 
μοχϑητέ᾽ ἦν requiri videtur), οὐκ ἂν τοσαῦτ᾽ αἰεὶ olim Wilamowitz, 
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οὐκ οὖν τοσαῦτά zc olim coniciebam | οὐκ ἂν τοσαῦτά γ᾽, ti μάτην 
μοχϑητέον Herwerden, οὔκουν τοσαῦτά γ᾽ ἣν πρὸ τοῦ (vel πάρος) uoy- 
ϑεῖν ἐμόν F. Gu. Schmidt, οὔκουν τοσαῦτά γ᾽" ἢ οὐ μέτρῳ μοχϑητέον:; 
Mekler, μῶν οὖν τοσαῦτά Je εἰ μέτρῳ, μοχϑητέον; Fecht | £v μέτρῳ vel 
εὐμέτρως vel ἐμμέτρως B. Schmidt 1263 Ζεὺς δ᾽ εἴ τις Bothe 

1210 ἥβην τε Nauck 1271 ποίους] πόσους Dobree 1972 Τυ- 
φῶνας) Γηρυόνας Elmsley 1273 χενταυρόμιλον στόλον ἐγὼ οὐκ Her- 
werden 12974sqq. τὴν Ó' .. μυρίων τ᾽ .. διελϑὼν εἰς vel τὴν ἀμφί- 
xocvor Dobree 1275 τ᾽ ut a Dobraeo deletum. commemorant 

1215 sq. μυρίων τ᾽... ἀγέλας διελθὼν £c νεχροὺς olim coniciebam, etiam 
μυρίους τ᾽ ἄλλους πόνους διῆλθον ἀγέλας τ᾽ εἰς νεκρῶν Faust 1219 τὸ 

λοίσϑιον (et φόνον) Nauck 

1981 οὔτ᾽ ἐμοὶ Nauck | ἐμαῖς φοναῖς F. Gu. Schmidt, ἐμαῖς σφα- 
γαῖς Holzner 1288 πανήγυριν ϑεῶν F. Gu. Schmidt, πανήγυριν 
πόλεως Fecht, malim πανήγυριν λεώ 1986 ἄλλην ἤν τιν᾽ Paley 

1287 κεχρωσμένοι, Herwerden 1288 χληδονούμενοι Scaliger, λοι- 
δορούμενοι Reiske, κληρουχούμενοι Musgrave, κῆρ ἑλκούμενοι Hartung, 
δαδουχούμενοι Kayser, κερτομούμενοι Herwerden 1289 ὃς τέχνα 
κτείνει ποτέ Bothe 

1293 ἔστ᾽] ἦν Elmsley | οἶδεν ἀλγεῖν Holzner | συγγενῶς] τὸ συνεχὲς 
Bothe ! συγγενεῖ (vel cvyyóvo) δύῃ νοσῶν F. Gu. Schmidt, συγγενῆ δύ- 
στην᾽ ἔχων Schenkl — 1297 πηγαί τὲ ποταμῶν {μὴ ἀπολούσασϑαι. δέμας 
δείϑροισιν ἁγνοῖς» κἄτα τὸν τροχήλατον Herwerden 1291-- 1800 delet 
Usener 1299 καὶ] ναί Bothe | πρὸς ταῦτ᾽ ἄριστον Nauck | u^ delet 
Oeri 1299 sq. post 1293 inserebat olim Wilamowitz 

1301 δεῖ us fv Nauck 1802 βίον γ᾽ Heath | βίον τ᾽... ἀνόσιόν 
v ἐκτημένοι. Lenting | βίοτον Nauck | βίοτον ἀχρεῖον κἀνόσιον Meineke | 
ἀνόσιοι Wilamowitz 1804 κρούουσα πολυδόνητον ἀρβύλη πόδα Pflugk | 
Ὀλυπίου Ζηνὸς C. Keil | Ὄλυμπον Ζηνὸς ἀρβύλῃ πυκνά Reiske, Ὀλύμπῳ 
Ζηνὸς ἀρβύλῃ πόδα Hermann, Ὄλυμπον Ζηνὸς ἀρβύλῃ ποδός Bothe, 
Ὄλυμπον ἀρβύλῃ, “ον πόδα Camper, etiam Ὀλύμπῳ κοῦφον ἀρβύλῃ 
πόδα vel Ὄλυμπον ἕλικος ἀρβύλῃ ποδός Fix, Ὀλύμπου βηλὸν ἀρβύλῃ 
ποδός Badham, Ὀλύμπῳ καλλιάρβυλον πόδα Hartung | σεμνὸν ἀρβύλῃ 
πέδον Heath (πέδον iam Brodeau), δῖον ἀρβύλῃ πέδον Nauck, λαμπρὸν 
(vel ϑεῖον) ἀρβύλῃ πέδον olim Paley, qui iam versum delet 1307 χάτω 
κάρα ῥίψασα Nauck, δόμων κάτω στρέψασα F. Gu. Schmidt 

1811 sq. choro tribuit Camper 1312 sq. εἰ τόδ᾽ αἰσϑάνει, παραι- 
νέσαιμ᾽ ἂν μᾶλλον ἀντίσχειν κακοῖς Nauck, εὖ τόδ᾽ ἀΐειν παραινέσαιμ᾽ 
ἂν κτὲ. olim coniciebam 1818 παραινέσαιμ᾽ ἂν μὴ λίαν ἀλγεῖν κακοῖς 
Camper | παραινέσαι. μὲν Hartung | παραινέσαι μὲν ῥᾷον ἢ πράσσειν olim 
Wilamowitz | πάσχειν Fix. Versum post 1321 collocat Bothe, ante 1840 
inserit, scribens παραινέσαι μ᾽ ἂν et in v. 1840 οἶμαι Pflugk, delet 
Conradt — 1315 ἀψευδεῖς Elmsley — 1316 λέχτρα γ᾽ Reiske — 1318 πα- 
τέρας ἔχλῃσαν; ἀλλ᾽ ὕμως οἰκοῦσ᾽ ἀεὶ Hartung 

1320 φήσουσ᾽ Paley 1321 στένεις ὑπέρφευ Musgrave 

1331— 33 delet Holthoefer. Post 1337 aliquot versus una cum 
chori disticho intercidisse putabat olim Wilamowitz 1338 ϑεοὶ δ᾽ 
ὃν ἂν Jacobs | οὐδ᾽ ἐνδεῖ vel οὐδὲ δεῖ Bothe | οὐδ᾽ ἕν δεῖ Porson 

1339 ὠφελεῖν ὅταν R. Prinz 
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1340 οἴμοι" (extra v.) παρηγόρημα μὲν τόδ᾽ Heimsoeth | οἴμοι" πρόσ- 
χημά τοι τάδ᾽ ἐστι τῶν ἐμῶν Herwerden | πάρεργά τοι τάδ᾽ falso ex libris 
Paris. affert Musgrave, πάρεργα τοιάδ᾽ Scaliger | πάρεργα ταῦτα τῶν 
ἐμῶν Paley 1341—46 delebat olim Hartung 1343 post 1344 col- 
locat Pierson 1346 δυστήνων Naber 

1350 βέλει, si antea ταῖς συμφοραῖς teneatur, H. Stephanus 
1351 ἐγκαρτερήσας ϑάνατον Kirchhoff, ἐγκαρτερήσων ϑάνατον Madvig, 
ἐγκαρτερήσω πότμον Heimsoeth, ἐγκαρτερήσω κάματον HR. Prinz 
1851 sq. ἐγκαρτερήσω" ϑᾶσσον εἶμι, hos duos versus post 1357 transpo- 
nens, F. Gu. Schmidt 1352 μυρίων] σοι φίλων Schenkl 1353 καὶ 
γὰρ πόνων olim Wilamowitz 1356 delet Herwerden 1358 σὺ δ᾽ 
ὦ F. Gu. Schmidt | ὁρᾷς φυγάς Nauck 

1801 5ᾳ. ἐᾷ νόμος πρὸς στέρν᾽ ἐρεῖσαι, nisi post 1361 lacuna sta- 
tuenda sit, Paley 1367 ὁ φήσας olim Bothe | χὦ στέγων Musgrave, 
καὶ τεκὼν olim Nauck 1369 βίῳ olim Kirchhoff 

1371 etiam ἐδράσαμεν Εἰ. Gu. Schmidt 
1383 ἀν᾽ Ἑλλάδα Nauck 1884 «íczoósc]fort. αἰκῶς ^ 1385 ἀσφα- 

λῶς δὲ Paley 1386 σύγκαμ᾽ ἀϑλίῳ: κυνὸς Pierson, σύγκαμ᾽" ἀφϑίτου 
κυνὸς Musgrave, σύγκαμ᾽" Ἅιδου μοι κυνὸς, ante hunc v. ampliorem 
lacunam statuens, F. Gu. Schmidt 

1391 ἑνὶ γόῳ F. Gu. Schmidt 1393 delet Conradt 1394 δα- 
κρύων ἅλις Nauck 1396 γὰρ] ἄρα Cobet 

1403 post 1404 collocat, 1403 Amphitryoni tribuens et 1405 de- 
lens, F. Gu. Sehmidt — 1404—9 et 1419—21 delet Conradt 1401 ὡς 
δὴ τὸ (vel σὺ) φίλτρον Elmsley | ῥάων ἔχοις Jacobs. Post 1409 duos 

versus intercidisse putat Schenkl 
1410 οὗτος Elmsley 1412 ϑηλύνουν, Go Camper 1418 ζῶ cor 

ταπεινὸς ἀλλὰ πρόσϑ'᾽ εἶναι δοχῶ Heath, fàv σοι ταπεινὸς ἄϑλα προ- 
σϑεῖναι δοκῶ; Musgrave, ὕλοιτ᾽ ἔπαινος ὧϑλα προσϑεῖναι δοκῶν vel po- 
tius ζῶ δὴ .. πρόσϑεν οὐ ᾿δόκουν Jacobs, fà σοι, ταπεινοῖς ἄλλα προ- 
σϑεῖναι δοκῶ Bothe, ταπεινὸς Ov σοι μαλϑαχισϑῆναι δοκῶ; Camper, 
fà σοι ταπεινὸς, ἄλλο πρόσϑ'᾽ εἶναι δοκῶν Badham, δοκῶ ταπεινός σοι 
τὸ πρόσϑεν οὐ δοκῶν Kayser, ὡς σοὶ ταπεινὸς ἀλλὰ πρόσϑ᾽ εἶναι δοκῶ 
Paley | ξηλῶ σ᾽ ἐπαίνου γ᾽ (et in superiore v. «ívícs:;  Burges 
1414 ἄγαν ὁ Bothe | Ἡ ραχλῆς, ἄχει νοσῶν Musgrave, Ἡρακλῆς οὐκ εἶ 
νοσῶν (olim σὺ καὶ νοσῶν) Wilamowitz | ποῦ κεῖνος óv;| ταπεινὸς Gv 
Reiske, πονεῖ νοσῶν Jacobs | κεῖνος ἦν; Hartung, κεῖνος εἶ Kayser, zei- 
νος οὖν F. Gu. Schmidt, τοῖος 5v; vel τοῖος ὥν; Herwerden, δ᾽ ἔστι 
νῦν: Schenkl, καὶ σὺ νῦν; 1. Heiland. Versus sanissimus 1410 πλὴν 
εἰς Badham | παντὸς ἦμεν ἥσσονες Nauck | ἦν κρείσσων Paley, ἦ «osíc- 
cov Halbertsma 1417 οὖν ἐνίπτεις Hermann, οὖν ἂν εἴποις L. Din- 
dorf, οὖν ἔμ᾽ εἶπας Paley, οὖν ἐρεῖ τις F. Gu. Schmidt 1418 χαὶ σὺ 
χαῖρέ μοι (deleto τέκνον) L. v. Sybel 1419 τέχνον ex superiore versu 
ilatum putat Kirchhoff 

1421 πῶς: σ᾽ εἰς ᾿άἀϑήνας Bothe, καὶ σὲ sig ᾿ϑήνας Wilamowitz | 
εἰς ᾿άϑήνας πεύσομαι Musgrave. Verba εἰς ᾿ϑήνας πέμψομαι Θηβῶν 
ἄπο olim Amphitryoni dabat Dindorf 1429 ἀλλ᾽ εὖ κόμιξε Kirchhoff | 
δυσκόμιστα δή (vel δέ) Prevost 1423 αἰσχύναις] ἄταισιν Schenkl, 

αἵμασιν γ6] αἰσχύνας Paley 1436 ἀγαϑῶν] κεδνῶν Nauck — 1427 (στεί- 
χωμεν H. Stephanus), λειπόμεϑ᾽ Paley 
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Stob. flor. 7, 9 affert. cum lemmate Εὐριπίδης Ἡρακλεῖ hoe frag- 
mentum (854 N.): 

τὸ μὲν σφαγῆναι δεινόν, εὔκλειαν δ᾽ ἔχει" 
τὸ μὴ ϑανεῖν δ᾽ οὐ δεινόν, ἡδονὴ δ᾽ ἔνι. 

Eundem locum sine poetae et fabulae nomine habet Plut. de virt. mor. 
τ p.447 E, qui in altero versu rectius exhibet τὸ μὴ ϑανεῖν δὲ δειλόν. 
E Licymnio locum petitum putat Wagner, Ἡρακλεῖ in ἩἩραχλείδαις 
mutandum esse suspicatur Nauck. Cfr. Append. ad Heraclid. 629. 

Corrigendum. 

V. 71 εὐθυμοῦσα iam S. Mekler proposuit. 
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Τὰ τοῦ δράματος πρόσωτια" 

"Ayeuéuvow. 

πρεσβύτης. 

χορός. 

Μενέλαος. 

Κλυταιμήστρα. 

Ἰφιγένεια. 

᾿Δχιλλεύς. 

[ϑεράπων ]. 

ἄγγελος. 

χλυταιμνήστρα LP | ϑεράπων delevit Markland qui Μῆᾶενέλαος ἄγ- 
γελος Κλυτ. 'Ig. "Ay. ἕτερος ἄγγελος proponit (cfr. ad v. 855), Μενέλαος 
ϑεράπων KAvr. Iq. 'Ay. ἄγγελος Bothe. 

Schol. Aristoph. Ran. 67 οὕτω καὶ αἱ διδασκαλίαι φέρουσι τελευτή- 
σαντος Εὐριπίδου τὸν υἱὸν αὐτοῦ δεδιδαχέναι ὁμώνυμον (sic G, ὅμω- 
νύμως V) ἐν ἄστει ᾿Ιφιγένειαν τὴν ἐν Αὐλίδι, ᾿Δλκμαίωνα (1l. ᾿“λκμέωνα), 
Βάλχας. 

1- 



ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

Ἃ πρέσβυ. δόμων τῶνδε πάροιϑεν 

στεῖχε. 
ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ. 

στείχω. τί δὲ καινουργεῖς. 

᾿ἀγάμεμνον ἄναξ;  AI'A. σπεῦδε. ΠΡ. σπεύδω. 
μάλα τοι γῆρας τοὐμὸν ἄυπνον 

καὶ ἐπ᾽ ὀφθαλμοῖς ὀξὺ πάρεστιν. 

AI'ÀA. víe zov ἄρ᾽ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει; 

ΠΡ. Σείριος ἐγγὺς τῆς ἑπταπόρου 

Πλειάδος ἄσσων ἔτι μεσσήρης. 

σι 

Duplicem huius fabulae editionem fuisse, alteram Euripidis maio- 
ris, alteram superstitem Euripidis minoris, Boeckh (Gr. trag. princ. 
c. XVII sqq. exponit. Anapaestos 1—48 et 115—163 ab Euripide maiore 
abiudicat (Blomfieldium qui 1.—48 damnaverat secutus) Bremi. Idem cum 
Porsono ultimam fabulae scenam abicit et fragmentum Euripidis Iphi- 
geniae apud Aelian. H. Anim. VII 39 servatum ἔλαφον δ᾽ "Ayowv χερ- 
civ ἐνθήσω φίλαις | κεροῦσσαν, ἣν σφάζοντες αὐχήσουσι σὴν | σφάξειν 
ϑυγατέρα ad exitum dramatis refert. Matthiae conicit, hane fabulam, 
quae non vivo Euripide, sed post eius mortem demum acta sit, ab 
auctore imperfectam et incohatam relictam esse, ita ut nonnulla qui- 
dem eum cura elaborata essent, alia vero secundis curis relicta, non- 
nulla etiam fortasse bis diverso modo scripta, quae deinde auctor re- 
iractans ea eligeret quae maxime probaret; quae reperta essent, ea 
deinde ab Euripide minore ita coagmentata esse, ut lusta fabula agi 
posset; cum vero vestigia inessent operae non absolutae, quae deesse 
viderentur, aliter ab aliis expleta esse. Interpolatori tribuenda viden- 

tur cum alia tum ea quae ad Orestis personam pertinent. 

1 τῶνδε δόμων πάροιϑεν L in δόμων τῶνδε πάρουϑεν mut. nume- 
ris superscr. L? 3 σπεῦδε] Porson (σπεύσεις; vel σπεῦσον Dobree), 
πεύση LP 4 τοι] Barnes, τὸ P, om. L, supra v. inseruit L? 
5 fort. καὶ ἔτ᾽ ὀφθαλμοῖς τοὐξὺ 6 sq. efr. Theon. 8myrn. de astron. 
16 κοινῶς τε γάρ, φησὶν ὁ "AÓoeGroc, πάντας τοὺς ἀστέρας οἱ ποιηταὶ 
σειρίους καλοῦσιν... καὶ ὃ τραγικὸς ἐπί τινος τῶν πλανήτων “τί ποτ᾽ ἄρ᾽ 
ὃ ἀστὴρ ὅδε πορϑμεύει. σείριος; 8 ἀΐσσων LP | μεσήρης L.P, mut. 
in μεσσήρης LP? 
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AIA. οὔκουν φϑόγγος γ᾽ οὔτ᾽ ὀρνίϑων 

οὔτε ϑαλάσσης" σιγαὶ δ᾽ ἀνέμων 10 

τόνδε κατ᾽ Εὔριπον ἔχουσιν. 
ΠΡ. τί δὲ σὺ σκηνῆς ἐχτὸς ἀίσσεις, 

'4 , M ἘΣ γάμεμνον ἄναξ; 
ἔτι δ᾽ ἡσυχία τῇδε κατ᾽ Αὐλιν 

καὶ ἀκίνητοι φυλακαὶ τειχέων. 15 
στείχωμεν ἔσω.  AI'A. ζηλῶ σέ, γέρον, 

M. 3 5 - e. 3 , ζηλῶ δ᾽ ἀνδρῶν ὃς ἀκίνδυνον 

βίον ἐξεπέρασ᾽ ἀγνὼς ἀκλεής" 

τοὺς δ᾽ ἐν τιμαῖς ἧσσον ξηλῶ. 
ΠΡ, καὶ μὴν τὸ καλόν γ᾽ ἐνταῦϑα βίου. 20 
AI'A. τοῦτο δέ γ᾽ ἐστὶν τὸ καλὸν σφαλερόν, 

καὶ τὸ φιλότιμον 

γλυκὺ μέν, λυπεῖ δὲ προσιστάμενον. 
M M S M 3 P] , 3 

τοτὲ μὲν τὰ ϑεῶν οὐκ ὀρϑωϑεντ 

ἀνέτρεψε βίον, τοτὲ δ᾽ ἀνθρώπων n2 σι 

γνῶμαι πολλαὶ 

καὶ δυσάρεστοι διέκναισαν. 

IIP. οὐκ ἄγαμαι ταῦτ᾽ ἀνδρὸς ἀριστέως" 
οὐκ ἐπὶ πᾶσίν σ᾽ ἐφύτευσ᾽ ἀγαϑοῖς, 

"Ayáusuvov, ᾿᾽Δτρεύς. 80 
δεῖ δέ G& χαίρειν καὶ λυπεῖσϑαι" 

ϑνητὸς γὰρ ἔφυς. κἂν μὴ σὺ ϑέλῃς. 

τὰ ϑεῶν οὕτω βουλόμεν᾽ ἔσται. 
σὺ δὲ λαμπτῆρος φάος ἀμπετάσας 

δέλτον τε γράφεις 35 

τήνδ᾽ ἣν πρὸ χερῶν ἔτι βαστάζξεις. 

καὶ ταὐτὰ πάλιν γράμματα συγχεῖς 

καὶ σφραγίζεις λύεις τ᾽ ὀπίσω 

ῥίπτεις τὲ πέδῳ πεύκην, ϑαλερὸν 

11 ἔχουσι LP (v add. P?) 14 τῇδε] τήνδε Blomfield 10 στεί- 
χομὲν P | οἷν. Cic. Tusc. III 24, 1 19 ἧσσον ἐπαινῶ Stob. ἢ. 58, 9 
(cfr. Hipp. 264) 21 ἐστὶ LP 22 καὶ τὸ πρότιμον Nauck, delet 
Bothe 28 ἀριστέως Stob. fl. 105, ὁ et fragm. Chrysippi in Journ. 
des Sav. 1838 p. 313 editum, ἀριστέος 'L P 29 πᾶσι LP 31 δὲῖ]} 
fort. χρὴ 33 βουλόμεν᾽ ἔσται] βουλομένων ἔσται Plut. Mor. p. 103 B, 
νενόμισται Stobaeus, βουλόμεν᾽ ἐστίν Markland 89 πεύκην πέδω ϑαλερὸν 
mut. in πέδω πεύκην ϑαλερὸν numeris supra scriptis L | fort. πέδοι 
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κατὰ δάκρυ χέων. 40 
καὶ τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς 

μὴ οὐ μαίνεσϑαι. 

τί πονεῖς; τί νέον περὶ σοί, βασιλεῦ; 

φέρε κοίνωσον μῦϑον ἐς ἡμᾶς. 

πρὸς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀγαϑὸν πιστόν τε φράσεις" 45 
σῇ γάρ μ᾽ ἀλόχῳ τότε Τυνδάρεως 
πέμπει φερνὴν 

συννυμφοχόμον τὲ δίκαιον. 

AI'A. ἐγένοντο “ήδα Θεστιάδι τρεῖς παρϑένοι. 

Φοίβη Κλυταιμήστρα τ΄. ἐμὴ ξυνάορος. 50 
"EAévq ve' ταύτης of τὰ πρῶτ᾽ ὠλβισμένοι 
μνηστῆρες ἦλθον Ελλάδος νεανίαι. 

δειναὶ δ᾽ ἀπειλαὶ καὶ κατ᾽ ἀλλήλων φόνος 
ξυνίσταϑ', ὅστις μὴ λάβοι τὴν παρϑένον. 
τὸ πρᾶγμα δ᾽ ἀπόρως εἶχε Τυνδάρεῳ πατρί, δῦ 

δοῦναί τὲ μὴ δοῦναί τε. τῆς τύχης ὕπως 

ἅψαιτ᾽ ἄριστα. καί νιν εἰσῆλθεν τάδε, 

ὅρκους συνάψαι δεξιάς vs συμβαλεῖν 

μνηστῆρας ἀλλήλοισι καὶ δι’ ἐμπύρων 

σπονδὰς καϑεῖναι κἀπαράσασϑαι τάδε. 60 

ὅτου γυνὴ γένοιτο Τυνδαρὶς κόρη. 

τούτῳ συναμυνεῖν, εἴ τις éx δόμων λαβὼν 

οἴχοιτο τόν τ᾽ ἔχοντ᾽ ἀπωϑοίη λέχους, 

χἀπιστρατεύσειν xol κατασχάψειν πόλιν 

"EAAqv ὁμοίως βάρβαρόν 9' ὅπλων μέτα. 65 
ἐπεὶ δ᾽ ἐπιστώϑησαν, εὖ δέ πῶς γέρων 
ὑπῆλθεν αὐτοὺς Τυνδάρεως πυκνῇ φρενί, 

42 sq. μὴ οὐ μαίνεσθαι (o rasura ex & correcto L, ϑυμαίνεσθϑαι P, 
οὐ μαίνεσθαι P?): τί πονεῖς (τί πονεῖς in lit. trium literarum ser. L?) 

, - , /, / , " τ 9 , Ἢ: , ! 

τί πονεῖς τί νέον (νέον in ht. scr. L?) τί νόον (hoc alterum τί νέον 
om. P, inseruit P?) LP, correxit Blomfield 45/0: om. ΡΣ ἘΠῚ Ὁ 

40 τότε] ποτὲ Barnes 47 πέμπει apogr. Paris. πέμπεν L, πέμπε 
P (v adiecit P?) 50 κλυταιμνήστρα LP 54 μὴ LP, Xv superscr. L? 

- ED " E B , . , 
57 ἄριστα] ἄϑραυστα ex Hesych. ἄϑραυστα᾽ ἁπρόσκοπα. Εὐριπίδης 

᾿Ιφιγενείᾳ τῇ ἐν Αὐλίδι Hemsterhuys | τόδε Barnes 60 fort. τόδε 
62 cvveuvvsiv| Heath, συναμύνειν LP 63 &zo9.. P, ἀπώσασθαι P? 

64 κἀπιστρατεύσειν] Markland, κἀπιστρατεύειν LP | κατασχάψειν L P, 
zv superscr. eb ψ delevit P? 65 delet Hermann οὐ δέ] fort. τέ 

y 

T 
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δίδωσ᾽ ἐλέσϑαι ϑυγατρὶ μνηστήρων ἕνα. 
ὕτου πνοαὶ φέροιεν ᾿ἡΠφροδίτης φίλαι. 

ἣ δ᾽ εἴλεϑ'᾽, ὅς σφε μήποτ᾽ ὥφελεν λαβεῖν, 

Μενέλαον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκ Φρυγῶν ὃ τὰς ϑεὰς 
κρίνων ὅδ᾽, ὡς ὃ μῦϑος Aoysíov ἔχει, 

“ακεδαίμον᾽ ἀνθηρὸς μὲν εἱμάτων στολῇ 
χρυσῷ rs λαμπρός, βαρβάρῳ χλιδήματι., 

ἐρῶν ἐρῶσαν ὥχετ᾽ ἐξαναρπάσας 

"EAévqv πρὸς Ἴδης βούσταϑμ᾽, ἔκδημον λαβὼν 

Μενέλαον" ὃ δὲ xo9' ᾿Ελλάδ᾽ οἰστρήσας δρόμῳ 
ὕρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω μαρτύρεται. 

ὡς χρὴ βοηϑεῖν τοῖσιν ἠδικημένοις. 

τοὐντεῦϑεν οὖν “Ἕλληνες ἄξαντες δορί, 80 

τεύχη λαβόντες στενόπορ᾽ Αὐλίδος βάϑρα 

ἥκουσι τῆσδε. ναυσὶν ἀσπίσιν ὃ᾽ ὁμοῦ 

-1 σι 

er ^ er , 3 , , 

ἵπποις τὲ πολλοῖς ἄρμασίν v ἠσκημένοι. 
NEN - 3 , ΄ 

κἀμὲ στρατηγεῖν κατὰ Μενελεὼ χάριν 

εἵλοντο, σύγγονόν γε. τἀξίωμα δὲ 85 
»ἢ M , ? , H - n; 

ἄλλος τις ὥφελ «vv ἑμοῦ λαβεῖν τόδε. 

ἠθροισμένου δὲ καὶ ξυνεστῶτος στρατοῦ 
ἥμεσϑ᾽ ἀπλοίᾳ χρώμενοι κατ᾽ 4ὐλίδα. 
ΧΡ 2 e , 3 , , 

Κάλχας δ᾽ ὃ μάντις ἀπορίᾳ κεχρημένοις 

ἀνεῖλεν ᾿Ιφιγένειαν ἣν ἔσπειρ᾽ ἐγὼ 90 

᾿Αρτέμιδι ϑῦσαι τῇ τόδ᾽ οἰχούσῃ πέδον. 
καὶ πλοῦν τ᾽ ἔσεσϑαι καὶ κατασκαφὰς Φρυγῶν 
[ϑύσασι, μὴ ϑύσασι δ᾽ οὐκ εἶναι τάδε]. 
κλύων δ᾽ ἐγὼ ταῦτ᾽. ὀρϑίῳ κηρύγματι 

4 

* , , 

Ταλθϑύβιον εἶπον πάντ ἀφιέναι στρατόν. τς 95 

08 δίδωσ᾽] Markland, δίδωσιν LP 69 órov] ὅποι Lenting Τὸ ὅς 
σφε] Monk, ὥς ye LP ὥφλεν P, s inseruit P? 12 κρίνων Clem. 
Alex. Paed. III 2, χρίνας 1, ὅδ᾽, ὡς L, ὅδ᾽ ὡς ὁ L?, fort. βοτήρ, ὡς 
᾿ἀργείων Clemens, ἀνθρώπων LP 71 μενέλαον. ὃ δὲ LP, μενέλαος 
οὖν Ρ5) δρόμῳ] Markland, μόρῳ LP, μόνος P? 19 ἀδικουμένοις LP, 
ἠδικημένοις L? P?, ἀδικημένοις P? 80 ἄξαντες ποσίν Aristot. rhet. 
TTE 360 83 Gouceciv v] Reiske, 9? ἅρμασιν LP 84 χἄτα LP (i 
sub ὦ scr. P?) δῆτα memorat ut incertam coniecturam Markland 
(idem seripsit Nauck). Fort. κἄνδρα στρατηγεῖν τόνδε 89 χεχρημέ- 
νοις] Heath, κεχρημένος LP 92 κατασφαγὰς LP, κατασκαφὰς P? 
93 delevit Nauck 
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ὡς οὔποτ᾽ ἂν τλὰς ϑυγατέρα κτανεῖν ἐμήν. 

οὗ δή μ᾽ ἀδελφὸς πάντα προσφέρων Aóyov 
ἔπεισε τλῆναι δεινά. χἂν δέλτου πτυχαῖς 

γράψας ἔπεμψα πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμὴν 
πέμπειν ᾿Αχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ὡς γαμουμένην, 100 

τό τ᾽ ἀξίωμα τἀνδρὸς ἐκγαυρούμενος, 

συμπλεῖν v' ᾿άΔχαιοῖς οὕνεκ᾽ οὐ ϑέλοι λέγων. 
εἰ μὴ παρ᾽’ ἡμῶν εἶσιν ἐς Φϑίαν λέχος" 
πειϑὼ γὰρ εἶχον τήνδε πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν. 
ψευδῆ συνάψας ἀμφὶ παρϑένου γάμον. 105 
μόνοι δ᾽ ᾿Δχαιῶν ἴσμεν ὡς ἔχει τάδε 

Κάλχας Ὀδυσσεὺς Μενέλεώς 9'. ἃ δ᾽ οὐ καλῶς 

ἔγνων τότ᾽, αὖϑις μεταγράφω καλῶς πάλιν 
ἐς τήνδε δέλτον, ἣν κατ᾽ εὐφρόνης σκιὰν 
λύοντα καὶ συνδοῦντά μ᾽ εἰσεῖδες. γέρον. 110 

ἀλλ᾽ εἶα χώρει τάσδ᾽ ἐπιστολὰς λαβὼν 

πρὸς ά4ργος. ἃ δὲ κέκευϑε δέλτος ἐν πτυχαῖς. 

λόγῳ φράσω cou πάντα τἀγγεγραμμένα" 

πιστὸς γὰρ ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς δόμοισιν εἶ. 114 

ΠΡ, λέγε xol σήμαιν᾽. ἵνα καὶ γλώσσῃ i 117 

σύντονα τοῖς σοῖς γράμμασιν αὐδῶ. 118 

ΑΓΑ͂. πέμπω δοι πρὸς τὰς πρόσϑεν 115 

δέλτους. ὦ “ήδας ἔρνος. 116 

u στέλλειν τὰν σὰν (viv πρὸς 119 

τὰν κολπώδη πτέρυγ᾽ Εὐβοίας 120 

AvÀw ἀκλύσταν. 
εἰς ἄλλας ὥρας γὰρ δὴ 

παιδὸς δαίσομεν ὑμεναίους. 

96 fort. τλὰς παῖδα τὴν ἐμὴν χτανεῖν 98 πτύχαις 1, }, πτυχαῖς 
P? (im L^ super αὖ erasum) 100 πέμπειν] στέλλειν Markland 
101 ἐκπαγλούμενος Stadtmueller 102 obvsx | Barnes, τούνεχ᾽ LP 
(τοὔνεκ P?) 105 ἀμφὶ Markland, ἀντὶ LP | παρϑένῳ Hennig 
106 μόνοι δ᾽ ἀκηκόασιν ὡς Stadtmueller 109 εὐφρόνης (omisso σκιὰν) 
L, εὐφρόνην L? (supra v erasum aliquid, fort. λείπει), εὐφρόνης σπιὰν 
P, sed σκιὰν scripsit (cx in lit.) P?, fort. κατ᾽ εὐφρόνης σκότον De 
versuum 109 —114 auctore idem iudicandum quod de v. 1—48 112 xé- 
xsvüsrv P 113 fort. πάντα τἀντεταλμένα 115 sq. post 118 trans- 
posuit Reiske | τὰς.. δέλτους] Monk, ταῖς... δέλτοις LP 119sq. νιν 
πρὸς κολπώδη Monk 122 εἰς ἄλλας 1. τὰς superser. L?P* 
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ΠΡ καὶ πῶς AyiAceóo λέκτρων ἀπλακὼν 

οὐ μέγα φυσῶν ϑυμὸν ἐπαρεῖ '— 125 

col σῇ τ᾽ ἀλόχῳ; 

τόδε καὶ δεινὸν σήμαιν᾽ ὅ τι φής. 

ΑΙΓΑ. ὄνομ᾽, οὐκ ἔργον παρέχων ᾿“χιλεὺς 
οὐκ οἷδὲ γάμους, οὐδ᾽ ὅ τι πράσσομεν, 
οὐδ᾽ ὅτι κείνῳ παῖδ᾽ ἐπεφήμισα 130 
νυμφείους εἰς ἀγκώνων 

εὐνὰς ἐκδώσειν λέκτροις. 
IP. δεινά γ᾽ ἐτόλμας, Aydusuvov ἄναξ. 

ὃς τῷ τῆς ϑεᾶς σὴν παῖδ᾽ ἄλοχον 
φατίσας ἦγες σφάγιον ΖΙαναοῖς. 135 

AI'A. οἴμοι, γνώμας é&éovav, 

αἰαῖ, πίπτω Ó εἰς ἄταν. 

ἀλλ᾽ ἴϑ᾽ ἐρέσσων σὸν πόδα, γήρα 
μηδὲν ὑπείκων. ΠΡ. σπεύδω, βασιλεῦ. 140 

4Γ 4. μή νυν μήτ᾽ ἀλσώδεις ἵζου 

κρήνας μήϑ᾽ ὕπνῳ ϑελχϑῆς. 

IP. εὔφημα ϑούει. 

414. πάντῃ δὲ πόρον σχιστὸν ἀμείβων 
λεῦσσε. φυλάσσων μή τίς σὲ λάϑῃ 145 

τροχαλοῖσιν Óyoug παραμειψαμένη 

παῖδα κομίξζουσ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀπήνη 
ΖΙαναῶν πρὺς ναῦς. 

IIP. ἔσται. ATA. κλήϑρων δ᾽ ἐξορμώσαις 

124—132 ut a v. 97—105 absonos notavit Bremi, eicit Hennig 
124 ἀχιλκεὺς (eraso altero 4) L, ἀχιλλεὺς P | λέκτρων] Scaliger, Aézro* 
LP (superser. κατὰ L?)| &zÀcxov| Burney, ἀμπλακὼν LP 125 gvc- 
σῶν LP, corr. Musgrave | éxe«osi] Reiske, ἐπαίρει L P 128 Liban. 
Epist. 1398 p.642 τοῦτο δέ ἐστι δοκοῦντος φιλεῖν οὐ φιλοῦντος καὶ κατὰ 
τὴν τραγῳδίαν ὄνομ᾽ ἀντ᾽ ἔργου παρεχομένου (unde ἀντ᾽ ἔργου Unger) | 
ἀχιλλεὺς mut. in ἀχιλεὺς LP 130 ἐπεφήμισα] Markland, ἐπέφησα 
LP 132 ἐκδώσειν] Markland, ἐνδώσειν 1, Ῥ] λέκτρον Monk 188 γ᾽ 
ἐτόλμας} Markland, ys τολμᾷς LP 134 ὃς τῷ apogr. Paris. (et Can- 
ter) οὕτω LP verbis τῆς ϑεᾶς superscr. συνίξησις P? 135 φατίσας 
corr. ex φατήσας P 139 /9" corr. ex i9. L, εἴθ᾽ P 141 μὴ νῦν 
1 ΡῚ μήτ᾽ dele& HBuchholtz, quo probato v. proximo μηδ᾽ scribendum 

142 ϑελχϑῆς ex ϑελχϑεὶς corr. P 145 τίς] Markland, τὸ LP 
148 ναῦς ras. ex ναούς fecit L?P? 149 ἔσται LP, ἔσται τάδε L? 
ἐξορμώσαις] scripsi ἐξόρμα LP (o ex ὦ fecit L?) 
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ἤν νιν πομπαῖς ἀντήσῃς, 150 

᾿ πάλιν εἰσόρμα. δεῖξε χαλινούς, 

ἐπὶ Κυκλώπων ἱεὶς ϑυμέλας. 

ΠΡ. πιστὸς δὲ φράσας τάδε πῶς ἔσομαι. 

λέγε, παιδὶ σέϑεν [τῇ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ]; 
AI'A. σφραγῖδα φύλασσ᾽ ἣν ἐπὶ δέλτῳ 15 

- vijÓs κομίζεις. ἴϑι. λευκαίνει 

τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾽ ἠὼς 

πῦρ τε τεϑρίππων τῶν ᾿Δελίου" 
σύλλαβε μόχϑων. 100 

ϑνητῶν δ᾽ ὄλβιος ἐς τέλος οὐδεὶς 

οὐδ᾽ εὐδαίμων" 

οι 

PA ' » x 

οὔπω γὰρ ἔφυ τις ἄλυπος. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἔμολον ἀμφὶ παρακτίαν stroph. 

ψάμαϑον 4ὑλίδος ἐναλίας. 165 

Εὐρίπου διὰ χευμάτων 

κέλσασα στενοπόρϑμων, 

Χαλκίδα πόλιν ἐμὰν προλιποῦσ᾽. 

ἀγχιάλων ὑδάτων τροφὸν 

τᾶς κλεινᾶς ᾿Φοεϑούσας. 170 
2 € Ν ς , , 

᾿χαιῶν στρατιὰν ὡς... ἰδοίμαν 
? » , , 

“χαιῶν ve πλάτας ναυσιπόρους 

ἠιϑέων., οὺς ἐπὶ Τροί- 

αν ἐλάταις χιλιόναυσιν 

τὸν ξανϑὸν Μενέλαόν 9* 175 
e , 

ἁμέτεροι πόδεις 
? , 2299 , , ? , , ἐνέπουσ᾽ "you£uvovéá τ᾽ εὐπατρίδαν 

στέλλειν ἐπὶ τὰν ᾿Ελέναν, 

150 ἤν LP, ἣν γάρ L*P?]| ἀντήσης LP, ἀντήσας P* 151 εἰσ- 
ὄρμα, σεῖε] scripsi (ἐξόρμα, σεῖε Dlomfield), ἐξορμάσης 1, Ὁ, ἐξορμάσεις 
vovg ΤΣ 154 verba τῇ σῇ τ᾽ ἀλόχῳ delevit Vitelli 155 per- 
sonae notam om. P 156 τήνδε, ἢ super ἦν scripto, L, τήνδε P 
164 παρ᾽ ἀκτὰν .L P, παραχτίαν L? P? 167 στενοπόρϑιμων]) Weil, στε- 
vózooüuov LP 171 ἴδοιμ᾽ àv LP, ἐσιδοίμαν Elmsley (ἐσίδοιμ᾽ ἄν 
Struchtmeier), κατιδοίμαν Dindorf (κατίδοιμ᾽ ἄν Musgrave) 112 "Aycuóv] 
ἀγαυῶν Nauck 113 ἠιϑέων] Markland, ἡμιϑέων LP | οὺς]} Scaliger, 
ὡς LP 174 χιλιόναυσι LP, χιλιόναυσιν P* 175 Μενέλαόν 9} 
Fritzsche, μενέλαον LP 174 ἐννέπουσ᾽ mut. in ἐνέπουσ᾽ LP 
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ἀπ᾿ Εὐρώτα Óovaxoroóqov 

Πάρις ὃ βουκόλος Qv ἔλαβε 180 

δῶρον τᾶς ᾿“φροδίτας. 

ὅτ᾽ ἐπὶ κρηναίαισι δρόσοις 

Ἥρᾳ Παλλάδι τ᾽ ἔριν ἔριν 
μορφᾶς & Κύπρις ἔσχε. 

πολύϑυτον δὲ δι᾽ ἄλσος Ap- antistr. 185 
τέμιδος ἤλυϑον ὀρομένα, 

φοινίσσουσα παρῆδ᾽ ἐμὰν 

αἰσχύναᾳ νεοϑαλεῖ, 

ἀσπίδος ἔρυμα καὶ κλισίας 
ὁπλοφόρους “ΖΙαναῶν ϑέλουσ᾽ 190 

ἵππων τ᾽ óyAov ἰδέσϑαι. 

κατεῖδον δὲ δύ᾽ 4ἴαντε συνέδοω. 

τὸν Οἰλέως Τελαμῶνός τε γόνον, 

τὸν Σαλαμῖνος στέφανον, 
Πρωτεσίλαόν τ᾽ ἐπὶ ϑάκοις 195 

πεσσῶν ἡδομένους uog- 

φαῖσι πολυπλόκχοις 

Παλαμήδεά 9', ὃν τέκε παῖς ὃ Ποσει- 

δᾶνος. Ζιομήδεά 9" ἧ- 
δοναῖς δίσκου κεχαρημένον. 200 

παρὰ δὲ Μηριόνην, Ἄρεος 

ófov, ϑαῦμα βροτοῖσιν, 

τὸν ἀπὸ νησαίων τ᾽ ὀρέων 
“αέρτα τόκον, ἅμα δὲ Νι- 

r2 e Qt Qéa, κάλλιστον ᾿Δ4χαιῶν. 

τὸν ἰσάνεμόν τε ποδοῖν 

λαιψηροδρόμον ᾿“χιλῆα. 

180 ἔλαβεν P, ἔλαβε P? 184 ἔσχεν P? 186 ὀρομένα] Canter, 
ὁρωμέναν LP 181 παρηΐδ᾽ (superscr. συνίξζησις m. 2) LP 190 ἐϑέ- 
λουσ᾽ mut. in ϑέλουσ᾽ LP 191 τ᾽ ὄχλον] Heath, ὄχλον (τ post v 
eraso) L, ὄχλον τ΄ P 192 905 EP» Qr cp 193 ἔχγονον mut. in 
τε γόνον LP 194 τὸν] Hartung, τοῖς LP | σαλαμινίοις LP, σαλα- 
μῖνος P? 195 ϑάκοις LP, ὦ super & scr. P? 196 πεσῶν mut. in 

πεσσῶν P | ἁδομένους Fritzsche 199 δ᾽ ἁδοναῖς Hartung 200 δί- 
σοῖο xeycouévor Vitelli 202 βροτοῖσι supra σι adscripto v LL, foo- 
τοῖσι P 203 τ᾽ fort. delendum 204 sq. Νιρῆ Nauck 206 τε] fort. δὲ 
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τὸν & Θέτις τέκε καὶ 

Χείρων ἐξεπόνασεν., 

εἶδον αἰγιαλοῖσι 210 
παρά τὲ χροκάλαις δρόμον ἔχοντα σὺν ὅπλοις" 

ἅμιλλαν δ᾽ ἐπόνει ποδοῖν 

πρὸς ἅρμα τέτρωρον 

ἐρίζων περὶ νίκας. 215 
ὁ δὲ διφρηλάτας ἐβοᾶτ᾽, 
Εὔμηλος Φερητιάδας. 

ᾧ καλλίστους ἰδόμαν 

χουσοδαιδάλτους στομίοις 

πώλους κέντρῳ ϑεινομένους. 290 

τοὺς μὲν μέσους ζυγίους 

λευχκοστίκτῳ τριχὶ βαλιούς, 

τοὺς δ᾽ ἔξω σειραφόρους 

ἀντήρεις καμπαῖσι δρόμων. 

πυρσότριχας, μονόχαλα δ᾽ ὑπὸ σφυρὰ 325 
ποικιλοδέρμονας" οἷς παρεπάλλετο 

Πηλεΐδας σὺν ὕπλοισι παρ᾽ ἄντυγα 

καὶ σύριγγας ἁρματείους. 280 

[ναῶν δ᾽ εἰς ἀριϑμὸν ἤλυϑον stroph. 

καὶ ϑέαν ἀϑέσφατον. 
iJ ^ E/4 3 , 

τὰν γυναικεῖον Οψιν ὀμματῶν 

ὡς πλήσαιμι. μείλινον ἁδονάν. 

καὶ κέρας μὲν ἦν 235 
δεξιὸν πλάτας ἔχων 

Φϑιώτας ὁ Μυρμιδὼν "Aone 

πεντήχοντα ναυσὶ ϑουρίαιο. 

209 ἐξεπόνασεν « ex m facto L, ἐξεπόνησεν Elmsley 211 xoo- 
τάλαις P 213 ἐπόνει} fort. ἐκόνξι 215 ἐρίξζων]} Piccolo (apud 
Fixium), ἑλίσσων LP 216 ἐβοᾶτ᾽] Dindorf, βοᾶτ᾽ ΤΡ 218 ᾧ] οὗ 
Hermann  ἰδόμαν] Dindorf, εἰδόμαν LP 219 στομίοισι P 
221 μέσους delendum videtur 223 ἔξω fort. eiciendum | σειροφό- 
ρους Dindorf 224 χαμπαῖς LL, καμπαῖσι 1.3 Ὁ 225 πυρσότριχας] 
Monk! πυρρότριχας LP 226 ποικιλλοδέρμονας L 229 Πηλεΐδας] 
Elmsley, πηλείδας LP | ὅπλοισι] Heath, ὕπλοις LP 230 fort. &o- 
ματείας [231—302 minori Euripidi tribuit Boeckh, delevit Hermann 

233 γυναικεῖον] Boeckh, γυαικείαν ΠΡ 234 μείλινον] fort. νεᾶνιν 
281 Mvouióov| Hermann, μυρμιδόνων LP 
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χρυσέαις δ᾽ εἰκόσιν κατ᾿ ἄκρα Νη- 
ρῆδες ἕστασαν ϑεαί, 240 

πρύμναις Giu —yuAÀAt(ov στρατοῦ. 

"oysíov δὲ ταῖσδ᾽ ἰσήρετμοι antistr. 

νᾶες ἕστασαν πέλαο" 

ὧν ὃ Μηκιστέως στρατηλάτας 
παῖς ἦν, Ταλαὺς ὃν τρέφει πατήρ. 245 

Καπανέως vs παῖς 

Σϑένελος᾽ ᾿4τϑίδος δ᾽ ἄγων 

ἑξήκοντα ναῦς ὃ Θησέως 

παῖς ἑξῆς ἐναυλόχει ϑεὰν 

Παλλάδ᾽ ἐν μωνύχοις ἔχων πτερω- 250 
τοῖσιν ἁρματήλατον 

εὔσημόν τε φάσμα ναυβάταις. 

Βοιωτῶν δ᾽ ὕπλισμα ποντίας stroph. 

πεντήκοντα νῆας εἰδόμαν 

σημείοισιν ἐστολισμέναο" 251 σι 

τοῖς ὃὲ Κάδμος ἦν 
χρύσεον δράκοντ᾽ ἔχων 

ἀμφὶ ναῶν χόρυμβα᾽ 

Zoe δ᾽ ὁ γηγενὴς 
ἄρχε ναΐου στρατοῦ" 260 
Φωκίδος δ᾽ ἀπὸ χϑονὸς 

“οχρῶν δὲ τοῖσδ᾽ ἴσας ἄγων 

ναῦς Οἰλέως τόκος κλυτὰν 

Θρονιάδ᾽ ἐκλιπὼν πόλιν. 

239 χρυσέαις LP?, χρυσέαισι P | ἄκρα] Pierson, ἄκραν LP 
241 πρύμναισι LP, πρύμναις L?P? 241 ᾿ἀτϑίδας Dobree 248 ναῦς 
T vnoc P* 250 πτερωτοῖσι, L 251 ἁρματήλατον) scripsi, Gouecuv 
(ἄρμασι P) ϑετὸν LP 252 vs φάσμα] fort. ϑέαμα 253 βοιωτῶν 
LP, τῶν βοιωτῶν L? P? | πόντιον Weil 255 σημείοισιν LP, ww eras. 
L?P? | ἐστολισμένας] Scaliger, εὐστολισμένας LP 258 κόρυβα mut. 
in κόρυμβα P 260 Goys* LP (ἄρχει), ἄρχε L?P? Post 261 duo- 
rum versuum spatium relictum in LP, quamobrem versui 261«, 262 [ 
praefixit erasa nota λειπίει) L?, 261 et 262 linea coniunxit P? 
262 A4oxoóv] Heath,  Aoxooic ὙΠῈΡ (μοκρὰς et rveicó Markland) 263 ἦν 
ναῦς Nauck, ναῦς ἦν Hermann (ναῦς 549" Matthiae) | ναῦς in ναὸς 
ΘΕ ἘΣ 
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Μυκήνας δὲ τᾶς Κυχλωπίας antistr. 265 

παῖς ᾿Δτρέως ἔπεμπε ναυβάτας 
ναῶν ἑκατὸν ἠϑοροϊσμένους " 

σὺν δ᾽ ἀδελφὸς ἦν 
ταγός, ὡς φίλος φίλῳ, 

τᾶς φυγούσας μέλαϑρα 210 
βαρβάρων χάριν γάμων 

πρᾶξιν 'EAAGe ὡς λάβοι. 

ἐκ Πύλου δὲ Νέστορος 

Τερηνίου κατειδόμαν 

πρύμνας σῆμα ταυρόπουν ὁρᾶν. 275 

τὸν πάροικον "AAgsóv. 

Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι 
νᾶες ἦσαν. ὧν ἄναξ Γουνεὺς 

ἄρχε" τῶνδε δ᾽ αὖ πέλας 

Ἤλιδος δυνάστορες. 280 

οὺς Ἐπειοὺς ὠνόμαζε πᾶς λεώς" 

Εὔρυτος δ᾽ ἄνασσε τῶνδε" 

λευκήρετμον δ᾽ ΄ρη 

Τάφιον ἦγεν ὧν Μέγης ἄνασσε, 

Φυλέως λόχευμα, 285 
τὰς ᾿Εχινάδας λιπὼν 

νήσους ναυβάταις ἀπροσφόύρους. 

Αἴας δ᾽ ὃ Σαλαμῖνος ἔντροφος 

δεξιὸν χέρας πρὸς τὸ λαιὸν Evv&ye, 290 

τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταισιν 
ἐσχάταισι συμπλέκων 

265 Μυκήνας) Nauck, ἐκ μυκήνας LP τὰς LP | κυκλωπείας LP, 
χυχλωπίας P?, fort. Κυκχλωπίου 267 ἡϑροισμένους P 268 ἀδελ- 
qóc| Markland, ἄδραστος LP Post 274 lacunam indicavit Weil 

275 sq. ὁρᾶν delevit et τὸν in ὁρῶν correxit P? 977—987 — 288—302 
statuit, complura excidisse ratus, Hermann 971 δωδεχάστολοι νᾶες] 
Hermann, δώδεκα στόλοι ναῶν LP 218 γουνεὺς L (sic scr. ut facile 
ἰουνεὺς legas), ἰουνεὺς P 9281 ᾿Επειὸν.. λεών C. Conradt | ὀνόμαξε P 

984 ΤἸάφιον ἡγεμὼν Méfyns (deleto ἄνασσε) Hermann (ἡγεμὼν iam 
Tyrwhitt et Musgrave), quae probantibus lacuna statuenda — 286 ᾽Εχι- 
νάδας] Js. Voss ('Eyivac Brodeau), ἐχίδνας .L.P (in marg. adser. P? τὰς 
ἐχινάδας φησί) 290 ξυνᾶγε)] Hermann, ξύναγε LP 
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δώδεκ᾽ εὐστροφωτάταισι ναυσίν" ὡς 

ἄιον καὶ ναυβάταν 

εἰδόμαν λεών" 295 

Q τις εἰ προσαρμύσει 

βαρβάρους βάριδας. 

νόστον οὐκ ἀποίσεται. 

ἐνδιάδ᾽ οἷον εἰδόμαν 
νάιον πόρευμα, 800 

τὰ δὲ κατ᾽ οἴχους κλύουσα συγκλήτου 

ὠνήμην σῴξομαι στρατεύματος.] 

ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ. 

Μενέλαε, τολμᾷς δείν᾽, ἅ σ᾽ οὐ τολμᾶν χρεών. 

MENEAAOX. 

ἄπελϑε" λίαν δεσπόταισι πιστὸς εἶ. 

ΠΡ καλόν γέ μοι τοὔνειδος ἐξωνείδισας. 805 

ME. κλαίοις ἄν, εἰ πράσσοις ἃ μὴ πράσσειν σε δεῖ. 

ΠΡ οὐ χρῆν σὲ λῦσαι δέλτον, ἣν ἐγὼ "qegov. 

ME. οὐδέ γε φέρειν σὲ πᾶσιν Ἕλλησιν κακήν. 

ΠΡ. ἄλλοις ἁμιλλῶ ταῦτ᾽ - ἄφες δὲ τήνδ᾽ ἐμοί. 

ΜΕ. οὐκ ἂν μεϑείμην. ΠΡ. οὐδ᾽ ἔγωγ᾽ ἀφήσομαι. 310 

ME. σκήπτρῳ τάχ᾽ ἄρα σὸν καϑαιμάξω κάρα. 
IIP. ἀλλ᾽ εὐχλεές τοι δεσποτῶν ϑνησκειν ὕπερ. 

ME. μεέϑες" μακροὺς δὲ δοῦλος ὧν λέγεις λόγους. 

IIP. ὦ δέσποτ᾽. ἀδικούμεσϑα. σὰς δ᾽ ἐπιστολὰς 
ἐξαρπάσας 00 ἐκ χερῶν ἐμῶν βία, 315 
"Ay&usuvov, οὐδὲν τῇ δίκῃ χρῆσϑαι ϑέλει. 

ΑΓΑΜΈΜΝΩΝ. 

ἔα" 

τίς ποτ᾽ ἐν πύλαισι ϑόρυβος καὶ λόγων ἀκοσμία: 

299 οἷον] Hermann, ἄϊον LP 301 τὰ δὲ LP, τάδε P? | συγ- 
xAjrov| συλλόγου Dindorf 302 μνήμην delet England 304 fort. 
ἄπερρε | ys supra λίαν scr. P? 305—316 singulis versibus lineolae 
praefixae in LP, quas in notas mut. P? 305 ἐξωνείδησας mut. im 
τπισας P 806 χλαίεις P, κλαίοις P? 808 οὐδέ ys φέρειν σε] Kirchhoff 
(δεῖ delendum esse vidit Elmsley), οὐδέ ys φέρειν σε δεῖ L P, οὐδέ σε 
φέρειν δεῖ L? P? | κακήν] scripsi, κακά LP 309 ἄλλοις] Markland, 
ἄλλως 1, } ἁμιλλῶ LP, ἁμιλλᾶ P? 310 alteram lineolam om. L P, 
zos in spatio vacuo ser. P? 811] ἄρα LP, ἄρα L?P? 518 δὲ LP, 
γὰρ superscr. P? 817 τίς δήποτ᾽ £v πύλαισι ϑόρυβος ἐστὶ L, τίς δῆτ᾽ 
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ME. οὑμὸς οὐχ ὁ τοῦδε μῦϑος κυριώτερος λέγειν. 

AI'4. σὺ δὲ τί τῷδ᾽ ἐς ἔριν ἀφῖξαι, Μενέλεως, βία τ᾽ ἄγεις; 

ME. βλέψον εἰς ἡμᾶς, ἵν᾿ ἀρχὰς τῶν λόγων ταύτας λάβω. 320 

4Γ4. μῶν τρέσας οὐκ ἀνακαλύψω βλέφαρον. ᾿Ζτρέως γεγώς; 

ME. τήνδ᾽ ὁρᾶς δέλτον, κακίστων γραμμάτων ὑπηρέτιν ; 

4Γ4. εἰσορῶ, καὶ πρῶτα ταύτην σῶν ἀπάλλαξον χερῶν. 
ME. o0, πρὶν ἂν δείξω ye Ζαναοῖς πᾶσι τἀγγεγραμμένα. 

AI'A. ἢἦ γὰρ οἶσϑ᾽ ἃ μή σε καιρὸς εἰδέναι σήμαντρ᾽ ἀνείς;: 325 

ΜΕ. ὥστε σ᾽ ἀλγῦναί y', ἀνοίξας ἃ σὺ κάκ᾽ εἰργάσω λάϑρα. 

AI'A. ποῦ δὲ κἄλαβές νιν; ὦ ϑεοὶ σῆς ἀναισχύντου φρενός. 
ΜῈ. προσδοκῶν σὴν παῖδ᾽ ἀπ᾽ oyove, εἰ στράτευμ᾽ ἀφίξεται. 
AI'A. τί δέ cc τἀμὰ δεῖ φυλάσσειν; οὐκ ἀναισχύντου τόδε: 

ME. ὅτι τὸ βούλεσϑαί μ᾽ £xvi£e* σὸς δὲ δοῦλος οὐκ ἔφυν. 330 

ΑΓΑ. οὐχὶ δεινά; τὸν ἐμὸν οἰκεῖν οἶκον οὐκ ἐάσομαι; 

ΜΕ. πλάγια γὰρ φρονεῖς. τὰ μὲν νῦν, τὰ δὲ πάλαι. τὰ 

δ᾽ αὐτίκα. 

4Γ4. εὖ κεκόμψευσαι" πονηρῶν γλῶσσ᾽ ἐπίφϑονον σοφή. 

ΜΕ. νοῦς δέ γ᾽ οὐ βέβαιος ἄδικον κτῆμα xo σαφὲς φίλοις. 

βούλομαι δέ σ᾽ ἐξελέγξαι. καὶ σὺ μήτ᾽ ὀργῆς ὕπο 335 

ἀποτρέπου τἀληϑὲς οὔτε κατατενῶ λίαν ἐγώ. 

oiG9", ὅτ᾽ ἐσπούδαζες ἄρχειν Ζαναΐδαις πρὸς Ἴλιον, 
τῷ δοκεῖν μὲν οὐχὶ yontov, τῷ δὲ βούλεσϑαι OfAov, 

ὡς ταπεινὸς ἦσϑα, πάσης δεξιᾶς προσϑιγγάνων 

ἐν πύλαις ϑόρυβος 1,5, τίς δῆτ᾽ ἐν πύλαισιν ϑόρυβος P, τίς ποτ᾽ ἐν ϑύ- 
ραισι Bekk. Anecd. I 369, 8. Post hune v. alterum versum Agamem- 

nonis intercidisse probavit Hermann 318 ME.| Hermann, πρὲ LP | 
λέγειν] κλύειν Nauck — 319 τῶδ᾽ ex τόδ᾽ fecit P? vel P? 820 ἐς LP, 
εἰς L? 324—334 singulis versibus limeolae praefixae in L 824 &me«ot 

P | πὰ Ἰἀγγεγραμμένα (τὰ im ras. scr. m. 2) L 325 oic9" in ἦσϑ'᾽ 
mult: P*syelicps 327 καὶ ἔλαβές νιν IL, κἄλαβές νιν L?, κἄλαβέσιν P, 
κἄλαβές νιν δ] σῆς] τῆς Kirchhoff ^ 329 δεῖ P, sed zi reser. vel ex 
ἢ corr. P? | τἄμ᾽ ἔδει Herwerden | &veteyóvrov] fort. ἀναιδείας 
330 δοῦλο P, ς add. P? 333 εὖ χκεχόμψευσαι] Ruhnken, ἐκκεκόμψευ- 
σαι IL P | πονηρῶν) Bothe, πονηρὸν LL P, πονηροῦ Dobree 334 δ᾽ οὐ 
LP, δέ γ᾽ οὐ L?P? σαφὴς Monk 335 σ᾽ ἐλέγξαι LP, σ᾽ ἐξελέγξαι 
L? P? | μήτ᾽ P, vov super τ΄ scr. P? | ὀογῆξ ὕπο (g zo in lit. scr. m. 2) L 

336 ἀποστρέφου LP, ἀποτρέπου L?P*|o)vrs Hermann, οὔτοι LP | 
κατατενῶ λίαν] Boeckh (οὔτ᾽ αὖ καὶ τενῶ λίαν Lenting), καταινῶ λίαν 
τ ΠΡ 887 δαναΐδαις (αν ex « vel ε fecit m. 3) P 338 θέλων] 
fort. δοκῶν, versum delet Hennig 339 ἦσϑα πάσης] Markland, ἦσ 
ἁπάσης 1,, ἦσ ἁπάσης P, ἦσϑα πᾶσι Nauck 
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καὶ ϑύρας ἔχων ἀκλήστους τῷ ϑέλοντι δημοτῶν 510 

καὶ διδοὺς πρόσρησιν ἑξῆς πᾶσι. κεί μή τις ϑέλοι. 
τοῖς τρόποις ζητῶν πρίασϑαι τὸ φιλότιμον ἐκ μέσου; 

xr, ἐπεὶ κατέσχες ἀρχάς. μεταβαλὼν ἄλλους τρύπους 

τοῖς φίλοισιν οὐκέτ᾽ ἦσϑα τοῖς πρὶν ὡς πρόσϑεν φίλος. 

δυσπρόσιτος ἔσω τε κλήϑρων σπάνιος. ἄνδρα δ᾽ οὐ 
χρεὼν 345 

τὸν ἀγαϑὸν πράσσοντα μεγάλα τοὺς τρόπους μεϑιστάναι., 

ἀλλὰ καὶ βέβαιον εἶναι τότε μάλιστα τοῖς φίλοις. 

ἡνίκ᾽ ὠφελεῖν μάλιστα δυνατός ἐστιν εὐτυχῶν. 

ταῦτα μέν σὲ πρῶτ᾽ ἐπῆλϑον, ἵνα 66 πρῶϑ' ηὗρον κακόν. 
ὡς δ᾽ ἐς 4ὐλιν ἦλϑες αὖϑις χὡ Πανελλήνων στρατός, 350 

οὐδὲν 369 , ἀλλ᾽ ἐξεπλήσσου τῇ τύχῃ τῇ τῶν ϑεῶν, 
οὐρίας πομπῆς σπανίζων" Ζ]αναΐδαι δ᾽ ἀφιέναι 

ναῦς διήγγελλον, μάτην δὲ μὴ πονεῖν ἐν Αὐλίδι, 

ὡς ἄνολβον εἶχες ὄμμα σύγχυσίν τε μὴ νεῶν 

χιλίων ἄρχων τὸ Πριάμου πεδίον ἐμπλήσας δορός. 355 

κἀμὲ παρεκάλεις" τί δράσω; τίνα πόρον εὕρω πόϑεν 

ὥστε μὴ στερέντας ἀρχῆς ἀπολέσαι καλὸν κλέος: 

x&v, ἐπεὶ Κάλχας ἐν ἱεροῖς εἶπε σὴν ϑῦσαι κόρην 

᾿ἡρτέμιδι καὶ πλοῦν ἔσεσϑαι “Ιαναΐδαις., ἡσϑεὶς φρένας 

ἄσμενος ϑύσειν ὑπέστης παῖδα᾽ καὶ πέμπεις ἑκών, 360 

οὐ Díx' μὴ τοῦτο λέξῃης" σῇ δάμαρτι, παῖδα σὴν 

δεῦρ᾽ ἀποστέλλειν, ᾿Ζχιλλεῖ πρόφασιν ὡς γαμουμένην. 

[κάϑ᾽ ὑποστρέψας λέληψαι μεταβαλὼν ἄλλας γραφάς, 

341sq. delet Nauck (342 Hennig) 345 ἔσω] ἔξω Aemilius Por- 
tus 347 καὶ] χρὴ olim Nauck, δεῖ Herwerden, fort. potius lacuna 
post 348 statuenda ὀ 849 cs LP, σοι P? | εὗρον] Reiske, εὔρω LP | 
κακόν (cx rescr. vel corr. m. 2) L 350 ἦλϑες] Aldina, ἦχϑεν LP | 
αὖτις καὶ ὁ LP, αὖϑις jo P? (χὼ etiam L?) 351, quem post 353 
olim transponebat Hartung, delendus videtur (351 et 354 sq. diversa 
temptamina traditam lacunam resarciendi putat Nauck) 352 fort. 
οὐρίου | σπανίζει Pantazidis 354 ὡς LP, ὡς δ᾽ L?P* | ὄμμα 1, 
ὄνομα P | σύγχυσιν (alterum v ex ἡ fecit m. 3) P 354sq. τ᾽ εἰ μὴ 
ος ἐμπλήσεις Musgrave, fort. τε, μὴ οὐ νεῶν... ἐμπλήσης — 355 τὸ Πριά- 
uov| Elmsley, τὸ πριάμου vs LP, πριάμου τε L? P? 356 τίνα πόρον 
1, δὲ inseruit (τίνα δὲ) L*P? | ποϑὲν L P, πόϑεν L. Dindorf | τίν᾽ 
ἀπορῶν (ἀπόρων Weil) εὔρω πόρον: Nauck, fort. τίνα πόρον τέτμω πό- 
Qv; 307 στερέντας)] Musgrave, στερέντα σ᾽ L P, fort. στερέντες 
362 ἀπόστελλ᾽ P, ἀποστέλλειν P? 363 λέληψαι LP, λέλησαι L?P?* 
868 5ᾳ. delevit Nauck (364 deleverat iam Dindorf) 

Euripides, Iphigenia Aulidensis. 2 - 
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ὡς φονεὺς οὐχέτι θυγατρὸς σῆς ἔσῃ. μάλιστά γε.} 

οὗτος αὑτός ἐστιν αἰϑὴρ ὃς τάδ᾽ ἤκουσεν σέϑεν. 305 
μυρίοι δέ τοι πεπόνϑασ᾽ αὐτὸ πρὸς τὰ πράγματα" 
ἐχπονοῦσ᾽ ἑκόντες, εἶτα δ᾽ ἐξεχώρησαν κακῶς. 

τὰ μὲν ὑπὸ γνώμης πολιτῶν GGvvérov, τὰ δ᾽ ἐνδίκως 

ἀδύνατοι γεγῶτες αὐτοὶ διαφυλάξασϑαι πόλιν. 

“Ελλάδος μάλιστ᾽ ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου στένω, 310 
ἣ ϑέλουσα δρᾶν τι χεδνόν. βαρβάρους τοὺς οὐδένας 

καταγελῶντας ἐξανήσει διὰ σὲ καὶ τὴν σὴν κόρην. 

μηδέν᾽ ἀνδρείας ἕκατι προστάτην ϑείμην y9ovóc, 

μηδ᾽ ὕπλων ἄρχοντα" νοῦν χρὴ τὸν στρατηλάτην ἔχειν" 

πόλεος ὡς ἄρχων ἀνὴρ πᾶς. ξύνεσιν ἣν ἔχων τύχῃ. 315 

ΧΟ. δεινὸν κασιγνήτοισι γίγνεσθαι λόγους 

μάχας 9', ὅταν ποτ᾽ ἐμπέσωσιν εἰς ἔριν. 

“414. βούλομαί σ᾽ εἰπεῖν κακῶς εὖ, βραχέα. μὴ λίαν ἄνω 

βλέφαρα πρὸς τἀναιδὲς ἀγαγών, ἀλλὰ σωφρονεστέρως. 

ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽. ἀνὴρ γὰρ χρηστὸς αἰδεῖσϑαι φιλεῖ. 380 

εἰπέ uot, τί δεινὰ φυσᾶς αἱματηρὸν ὕμμ᾽ ἔχων; 

τίς ἀδικεῖ σε; τοῦ κέχρησαι; λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστὰ λαβεῖν" 

οὐκ ἔχοιμ᾽ ἄν σοι παρασχεῖν" ὧν γὰρ ἐκτήσω, κακῶς 

ἦρχες. εἶτ᾽ ἐγὼ δίκην δῶ σῶν κακῶν, ὃ μὴ σφαλείς:; 
ἢ δάκνει σε τὸ φιλότιμον τοὐμόν; ἀλλ᾽ ἐν ἀγκάλαις 385 

εὐπρεπῆ γυναῖκα χρήζεις, τὸ λελογισμένον παρεὶς 

365 αὑτὸς] Markland, αὐτὸς LP | fort. ἤκουεν 366 sq. fort. 

αὐτό: πρὸς τὰ πράγματα ἐγκονοῦσ᾽. Cfr. lon. 599 367 ἑκόντες] Can- 
ter, ἔχοντες LP 801 γνώμης ex γνώσης fecit P? 368 sq. olim 
delebat Hartung (unum v. 368 delet Hermann) 310 Eubul. apud 
Athen. XIII 569 Ελλάδος ἔγωγε τῆς ταλαιπώρου [περι]στένω 
371 ἣ] fort. εἰ 818 μηδέν᾽ 1, Ἐ-, μηδὲν P | ἀνδρείας] Pantazidis, ἂν 
χρείους (χρέους m. 2) LP 315 πόλεος L, πόλεως L?P | ἄρχον P, 
ἄρχων P?. Versum olim delebat Hartung 316 γίνεσϑαι P | λόγους 
etiam Stob. floril. 84, 3] ψόγους Musgrave 318 εὖ LP (in marg. 
adscr. P? αὖ, cui additum $1) et Stob. fl. 31,2 | σ᾽ εἰπεῖν κακῶς αὖ 
Markland, fort. cs νουϑετῆσαι. | ἂν ὦ yg. ἀνῶ L, ἂν à P, ἄνω Sto- 
baeus 319 ἀγαγών] ἀνάγων Naber | σωφρονεστέρως Stobaeus, σω- 
φρονέστερος LL, σωφρονέστερον Elmsley, fort. σωφρονέστερα 
380 χρηστὸς] Grotius, αἰσχρὸς οὐκ LP, χρηστὸς χρηστὸν Stobaeus 
382 λέχτ᾽ LP, o add. P? | χρηστὰ λέκτρ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν Reiske, λέκτρα 
χρήστ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν Heath, fort. λέκτρ᾽ ἐραστὰ χρῇς λαβεῖν 884 δῶ 
σῶν} Dawes, δώσω LP 385—384 suspecti. Cfr. λελογισμένον 386 cum 
v. 922. 1021 
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καὶ τὸ καλόν, ἔχειν; πονηροῦ φωτὺς ἡδοναὶ κακαί. 

εἰ δ᾽ ἐγὼ γνοὺς πρῦσϑεν οὐκ εὖ μετεϑέμην εὐβουλίαν, 
μαίνομαι; σὺ μᾶλλον, ὅστις ἀπολέσας κακὸν λέχος 

ἀναλαβεῖν ϑέλεις, ϑεοῦ σοι τὴν τύχην διδόντος εὖ. 390 

ὥμοσαν τὸν Τυνδάρειον ὕρκον οἵ κακόύφρονες 

φιλόγαμοι μνηστῆρες. ἡ δέ γ᾽ ἐλπίς, οἶμαι μέν, ϑεὺς 
κἀξέπραξεν αὐτὸ μᾶλλον ἢ σὺ καὶ τὸ σὸν σϑένος. 

οὺς λαβὼν στράτευ᾽ " ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ μωρίᾳ φρενῶν. 

οὐ γὰρ ἀσύνετον τὸ ϑεῖον, ἀλλ᾽ ἔχει συνιέναι 8945 

τοὺς κακῶς παγέντας ὕρκους καὶ κατηναγκασμένους. 395 

τἀμὰ δ᾽ οὐκ ἀποχτενῶ ᾽γὼ τέκνα᾽ κοὐ τὸ σὸν uiv εὖ 

παρὰ δίκην ἔσται κακίστης εὔνιδος τιμωρία, 

ἐμὲ ὃὲ συντήξουσι νύκτες ἡμέραι τε δακρύοις. 
ἄνομα δρῶντα κοὺ δίκαια παῖδας oUg ἐγεινάμην. 
ταῦτά σοι βραχέα λέλεκται καὶ σαφῆ καὶ ῥάδια᾽: — 400 
εἰ δὲ μὴ βούλει φρονεῖν εὖ, τἄμ᾽ ἐγὼ ϑήσω καλῶς. 

ΧΟ. οἵδ᾽ αὖ διάφοροι τῶν πάρος λελεγμένων 

ὔϑων, καλῶς δ᾽ ἔχουσι. φείδεσϑαι τέκνων. 

ME. αἰαῖ, φίλους ἄρ᾽ οὐχὶ κεκτήμην τάλας. 

AI'A. εἰ τοὺς φίλους ys μὴ ϑέλεις ἀπολλύναι. 405 

ME. δείξεις δὲ ποῦ μοι πατρὸς ἐκ ταὐτοῦ γεγώς; 

AI'A. συνσωφρονεῖν σοι βούλομ᾽. ἀλλ᾽ οὐ συννοσεῖν. 

ΜΕ. ἐς κοινὸν ἀλγεῖν τοῖς φίλοισι χρὴ φίλους. 

ΑΓΑ. εὖ δρῶν παραχάλει μ᾽. ἀλλὰ μὴ λυπῶν ἐμέ. 

388 μετεϑέμην εὐβουλίαν] Monk, μετετέϑην εὐβουλίᾳ LI 389 μᾶλ- 
λον, superscripto μαίνῃ, L 392 ἡ δέ γ᾽ LP, ἥδε γ᾽ P?, fort. ἦν 
δέ γ᾽ ἐλπὶς εὐμαρὴς ϑεὸς (εὐμαρὴς invenit E.Holzner) 398 κἀξέπραξεν 
LP, ἐξέπραξεν ῬΣ 394 στράτευ᾽ - ἕτοιμοι δ᾽ εἰσὶ] Monk, στράτευε. 
οἶμαι δ᾽ εἴσῃ LP, γ᾽ post στράτευε inseruit P? 8948 accessit e Stob. 
fl. 28, 10 et Theophilo ad Autol. II 54, qui hunc versum cum v. 395 
afferunt | συνιέναι] fort. διειδέναι 395 χατηναγκασμένους Theophi- 
lus et Stobaeus, συνηναγκασμένους LP 396 xov] Lenting, καὶ LP | 
397 παρὰ δίκην] Porson (παρὰ δίκης Heiske), πέρα δίχης LP 
τιμωρίᾳ] fort. σωτηρίᾳ 399 ἐγείνάμ᾽“ L, * delevit, accentum super : 
erasit, inferiores partes compendii ^ rescripsit L?, ἐγείναμεν P 400 ῥᾷ- 
δια] καίρια Stadtmueller 401 εὖ] σὺ Markland 408 ἔχει σε Eng- 
land 404 οὐκ ἐκεχτήμην Heath 406- 412 singulis versibus lineolas 
praefigunt LP, quas in notas mutavit P? 401 συσσωφρονεῖν γάρ, 
οὐχὶ συννοσεῖν ἔφυν Plut. Mor. p. 64C (cfr. Soph. Ant. 523), fort. συν- 
σωφρονεῖν ϑέλοιμ᾽ ἄν (vel ἕτοιμος, cfr. frg. 1080, 2) χτέ. 408 ἐς hic 
in LP 

9* 
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ME. οὐκ ἄρα δοκεῖ σοι τάδε πονεῖν σὺν ᾿Ελλάδι; 410 

414. Ἑλλὰς δὲ σὺν σοὶ κατὰ ϑεὸν νοσεῖ τινα. 

ME. σκήπτρῳ νυν αὔχει, σὸν κασίγνητον προδούς. 

[ἐγὼ δ᾽ ἐπ᾽ ἄλλας εἶμι μηχανάς τινας 
΄ 3. 522928. 37. 

φίλους v ἐπ᾿ ἄλλουο. 

ΑΤΤΈΛΟΣ. 

ὦ Πανελλήνων ἄναξ. 

"Ayéusuvov, ἥκω παῖδά σοι τὴν σὴν ἄγων, 415 

ἣν ᾿Ιφιγένειαν ὠνόμαξας ἐν δόμοις. 

μήτηρ δ᾽ ὁμαρτεῖ, σῆς Κλυταιμήστρας δέμας, 

καὶ παῖς Ὀρέστης. ὥστε τερφϑείης ἰδών, 

χρόνον παλαιὸν δωμάτων ἔκδημος Qv. 

ἀλλ᾽ ὡς μακρὰν ἔτεινον, εὔρυτον παρὰ 420 
κρήνην ἀναψύχουσι ϑηλύπουν βάσιν. 

αὐταί τε πῶλοί τ᾽ ἐς δὲ λειμώνων χλόην 

καϑεῖμεν αὐτάς. ὡς βορᾶς γευσαίατο. 

ἐγὼ δὲ πρόδρομος σῆς παρασκευῆς χάριν 

ἥκω" πέπυσται γὰρ στρατός᾽ ταχεῖα γὰρ 425 

διῆξε φήμη" παῖδα σὴν ἀφιγμένην,. 

πᾶς δ᾽ ἐς ϑέαν ὅμιλος ἔρχεται δρόμῳ, 
σὴν παῖδ᾽ ὅπως ἴδωσιν οἱ δ᾽ εὐδαίμονες 
ἐν πᾶσι κλεινοὶ καὶ περίβλεπτοι βροτοῖς. 

λέγουσι δ᾽ ὑμέναιός τις ἢ τί πράσδεται; 480 

ἢ πόϑον ἔχων ϑυγατρὸς ᾿Ζγαμέμνων ἄναξ 

ἐχόμισε παῖδα; τῶν δ᾽ ἂν ἤκουσας τάδε" 
᾿Δρτέμιδι προτελίζουσι τὴν νεάνιδα. 
Αὐλίδος ἀνάσσῃ. τίς vw ἄξεταί ποτε: 

ἀλλ᾽ εἶα. τἀπὶ τοισίδ᾽ ἐξάρχου κανᾶ, 435 
στεφανοῦσϑε κρᾶτα καὶ σύ, Μενέλεως ἄναξ, 

ὑμέναιον εὐτρέπιξζε καὶ κατὰ στέγας 

411 ϑεῶν Porson 412 αὔχει] Tyrwhitt, αὐχεῖς L P 414—441 
ΑΓΓΈΛΟΣ,... καλῶς delevit L. Dindorf, 414—441 Gu. Dindorf, 413—441 
Kirchhoff 416 ὠνόμαξες Markland. Post ὠνόμαξας supra v. add. 
πότ᾽ P? 417 ὁμαρτοῖ P, ὁμαρτεῖ ΡΞ] κλυταιμνήστρας LP | σὴ Κλυ- 
ταιμνήστρα δάμαρ Elmsley cl. Iph. T. 22 422 τ᾽] Markland, γ᾽ LP 
495 ταχεῖα γὰρ LLJP, ταχεῖα δὲ P? 428 δ᾽ P, γὰρ superscr. P* 

430 πράσσετἄι LP, s delevit P? 4384 mors] πόσις Nauck 48 voi- 
, 

c.v (v in ras. m. 2 scr.) L, τοῖον ὁ P 



ΙΦΙΓΕΝΕΙ͂Α H EN ATAIAI 21 

λωτὺς βοάσϑω καὶ ποδῶν ἔστω κτύπος" 

φῶς γὰρ τόδ᾽ ἥκει μακάριον τῇ παρϑένῳ. 

4ΓΑ4. ἐπῇνεσ᾽, ἀλλὰ στεῖχε δωμάτων ἔσω" 440 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἰούσης τῆς τύχης ἔσται καλῶς. 

οἴμοι, τί φῶ δύστηνος; ἄρξωμαι πόϑεν; 

ἐς oU ἀνάγκης ξεύγματ᾽ ἐμπεπτώκαμεν. 

ὑπῆλϑε δαίμων, ὥστε τῶν σοφισμάτων 

πολλῷ γενέσϑαι τῶν ἐμῶν σοφώτερος. 44 

ἡ δυσγένεια δ᾽ ὡς ἔχει τι. χρήσιμον. 
καὶ γὰρ δακρῦσαι ῥαδίως αὐτοῖς ἔχει, 

ἅπαντά τ᾽ εἰπεῖν. τῷ δὲ γενναίῳ φύσιν 

ἄνολβα ταῦτα. προστάτην δὲ τοῦ (Mov 

τὸν ὄγκον ἔχομεν τῷ v ὄχλῳ δουλεύομεν. 450 

ἐγὼ γὰρ ἐχβαλεῖν uiv αἰδοῦμαι δάκρυ, 

τὸ μὴ δακρῦσαι δ᾽ αὖϑις [αἰδοῦμαι] τάλας. 
ἐς τὰς μεγίστας συμφορὰς ἀφιγμένος. 

εἶεν" τί φήσω πρὸς δάμαρτα τὴν ἐμήν; 
πῶς δέξομαΐί νιν; ποῖον ὄμμα συμβαλῶ; 455 

καὶ γάρ μ᾽ ἀπώλεσ᾽ ἐπὶ κακοῖς ἅ μοι πάρος 

ἐλϑοῦσ᾽ ἄκλητος. εἰκότως δ᾽ Gu ἕσπετο 
Ovyatol νυμφεύσουσα καὶ τὰ φίλτατα 

δώσουσ᾽, ἵν᾽ ἡμᾶς ὄντας εὑρήσει κακούς. 

τὴν δ᾽ αὖ τάλαιναν παρϑένον, τί παρϑένον; 460 
"Aiümg νιν, ὡς ἔοικε, νυμφεύσει τάχα᾽ 

ὡς ᾧκτισ᾽ * οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσειν τάδε" 
3 

ὦ πάτερ. ἀποκτενεῖς μὲ; τοιούτους γάμους 

γήμειας αὐτὸς χῶστις ἐστί 60L φίλος. 

438 λοτὸς L P, λωτὸς L?P? | βοάτω Rauchenstein 442 ἄρξωμαι 
Burges, ἄρξομαι LP! πόϑεν) Grotius, σέϑεν LP 443 εἰς οἵα γ᾽ L, 
εἰς οἵ, eraso γ᾽, P | ἐπεπτώκαμεν P, corr. P? 441 ῥᾳδίως] fort. 
καιρίως 448 sq. ἅπαντά. ἄνολβα)] Musgrave, ἄνολβά.. ἅπαντα LP 
(εστὶ super ἅπαντα scr. P?. Fort. ἄβουλα ταῦτα 449 δὲ Plut. v. 
Nic. 5, ys LP, γὰρ superscr. P? 450 ὄγκον Plut, δῆμον LP | τῇ] 
δ᾽ Plut. 452 αὖτις LP | αἰδοῦμαι] οὐ c9£vo Dobree 454—468 
eidem interpolatori tribuendi videntur qui 413—441 scripsit (454—459 
et οἶμαι. «αἰαῖ, τὸν 469—467 delet England, 465—468 eiecit cum Din- 
dorfio Bernhardy) 455 συμβάλω LP, συμβαλῶ P* 456 πάρος LP 
(ὑπῆρχε superscr. L?), παρά P? (πάρα Aldina) 458 νυμφεύσουσα] 
Markland, νυμφεύουσα LP 402 ἱκετεύσειν) Markland, ἱκετεῦσαι LP 
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[παρὼν δ᾽ Ὀρέστης ἐγγὺς ἀναβοήσεται 40 

οὐ συνετὰ συνετῶς" ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 

αἰαῖ, τὸν 'EAévug ὥς μ᾽ ἀπώλεσεν γάμον 

γήμας ὃ Πριάμου Πάρις, ὃς εἴργασται τάδε]. 

XO. κἀγὼ κατῴκτειρ᾽, ὡς γυναῖκα δεῖ ξένην 

ὑπὲρ τυράννων συμφορᾶς καταστένειν. 4τὸ 

ΜΕ. ἀδελφέ, δός μοι δεξιᾶς τῆς σῆς ϑιγεῖν. 

AUA. δίδωμι" σὸν γὰρ τὸ χράτος. ἄϑλιος δ᾽ ἐγώ. 

e 

ME. Πέλοπα κατόμνυμ᾽, ὃς πατὴρ τοὐμοῦ πατρὺς 
- “- 2220023 » ' , 2143 , τοῦ σοῦ vr ἐκλήϑη, τὸν τεκόντα τ᾽ ᾿άτρέα. 

ἢ μὴν ἐρεῖν σοι τἀπὸ καρδίας σαφῶς AT 
καὶ μὴ ᾿᾽πίτηδες μηδέν, ἀλλ᾽ ὅσον φρονῶ. 

ἐγώ σ᾽ ἀπ’ ὕσσων ἐχβαλόντ᾽ ἰδὼν δάκρυ 
ὥκτειρα καὐτὸς ἀνταφῆκά GOL πάλιν 

Qv 

καὶ τῶν παλαιῶν ἐξαφίσταμαι λόγων, 
5 2 e 3 τὰ 

οὐκ ἐς σὲ δεινός" εἶμι δ᾽ οὗπερ εἶ σὺ νῦν᾽" 480 

καί ὅοι παραινῶ μήτ᾽ ἀποχτείνειν τέκνον 
m e 9 p , ΄ , ' - 

μήτ ἀνϑελέσϑαι τοὐμόν. οὐ γὰρ ἔνδικον 

6i μὲν στενάζειν, τἀμὰ δ᾽ ἡδέως ἔχειν, 
9v, os ΓΝ ὺς δ᾽ ἐ ΝῊ Ἐν αν , 
vixsuv τὲ TOUS GOUG, TOUS éuovs ὁρᾶν qcog. 
, , , 3 , 2e , Or 

τί βούλομαι γάρ; ov γάμους ἐξαιρέτους 485 
M , 9. , , [d ^ 

ἄλλους λάβοιμ᾽ ἄν, εἰ γάμων ἱμείρομαι: 
5 , , , er 5 er M 

ἀλλ᾽ ἀπολέσας ἀδελφόν, Ov gu ἥκιστα χρῆν. 
ΕἼ; , e N κ᾿ , 3 , - 
Βλένην δλῶμαι. τὸ κακὸν ἀντὶ τἀγαϑοῦ; 

ἄφοων νέος τ᾽ 1, πρὶν τὰ πράγματ᾽ ἐγγύϑεν 

σκοπῶν ἐσεῖδον oiov ἦν κτείνειν τέκνα. 490 
LA , 5 » - , ξ΄ 

ἄλλως τὲ u ἔλεος τῆς ταλαιπώρου κόρης 

ἐσῆλϑε, συγγένειαν ἐννοουμένῳ. 

ἣ τῶν ἐμῶν ἕκατι ϑύεσθϑαι γάμων 

μέλλει. τί δ᾽ “Ελένης παρϑένῳ τῇ σῇ μέτα; 

ἴτω στρατεία διαλυϑεῖδ᾽ ἐξ Αὐλίδος. 495 

466 οὐ ξυνετὰ ξυνετῶς L P, οὐ συνετὰ συνετῶς L?, εὐσύνετ᾽ ἀσυνέ- 

roc Musgrave 468 ὃς] Heath, ὅς μὐ LP 418 x«róurvo P, κατ- 
ὀμνυμ P? 480 fort. οἷσίν σ᾽ ἐδέννασ᾽ | siu Kirchhoff 481 czoxrsivot 
Elmsley, &zoxrevsiv Herwerden, fort. ἀποκτείνειν τέκνα 481 ἥκιστ᾽ 
ἐρχῆν L P 489 ἦν LP | πράγματ᾽] Lenting, πράγματα δ᾽ LP 
491 μ᾽ P, ov superscr. P? | ταλαιπόρου P, ταλαιπώρου P? 492 ἐσῆλϑε 
LP, εἰσῆλϑε P? | évvovu£vo P, ἐννοούμενον Markland — 495 στρατεία] 
Barnes, στρατιὰ L| διαλυσεῖσ LP, διαλυϑεῖσ᾽ 1," Ἐ5 
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σὺ δ᾽ ὄμμα παῦσαι δακρύοις τέγγων τὸ σόν. 
ἀδελφέ, κἀμὲ παρακαλῶν ἐς δάκρυα. 

εἰ δέ τι κόρης σῆς ϑεσφάτων μέτεστι σοί. 

uJ 'uol μετέστω᾽ σοὶ νέμω τοὐμὸν μέρος. 
ἀλλ᾽ ἐς μεταβολὰς ἦλϑον ἀπὸ δεινῶν λόγων᾽ 500 

εἰκὸς πέπονθα᾽ τὸν ὁμόϑεν πεφυκότα 

στέργων μετέπεσον. ἀνδρὸς οὐ κακοῦ τρόποι 

τοιοίδε. χρῆσϑαι τοῖσι βελτίστοις ἀεί. 

ΧΟ. γενναῖ ἔλεξας Ταντάλῳ τε τῷ Ζ]ιὸς 

πρέποντα" προγόνους οὐ καταισχύνεις σέϑεν. 505 

AI'A. αἰνῶ σε, Μενέλεως, ὅτι παρὰ γνώμην ἐμὴν 

ὑπέϑηκας ὀρϑῶς τοὺς λόγους σοῦ τ᾽ ἀξίως. 

ταραχὴ δ᾽ ἀδελφῶν διά τ᾽ ἔρωτα γίγνεται 

πλεονεξίαν τὲ δωμάτων ἀπέπτυσα 

τοιάνδε συγγένειαν ἀλλήλοιν πικράν. 510 

ἀλλ᾽ ἥκομεν γὰρ εἰς ἀναγκαίας τύχας. 
ϑυγατρὸς αἱματηρὸν ἐκπρᾶξαι φόνον. 

ME. πῶς; τίς δ᾽ ἀναγκάσει σὲ τήν ys σὴν κτανεῖν: 

ALIA. ἅπας ᾿Δχαιῶν σύλλογος στρατεύματος. 
ΜΕ. οὔκ, ἤν νιν εἰς "Aoyog γ᾽ ἀποστείλῃς πάλιν. 

AI'A. λάϑοιμι τοῦτ᾽ ἄν. ἀλλ᾽ ἐκεῖν᾽ οὐ λήσομεν. 
ΜΕ. τὸ ποῖον; οὔτοι χρὴ λίαν ταρβεῖν ὄχλον. 

AI'A. Κάλχας ἐρεῖ μαντεύματ᾽ Aoysíov στρατῷ. 

ΜΕ. οὔκ, ἣν ϑάνῃ ye πρόσϑε' τοῦτο δ᾽ εὐμαρές. 
ΑΓΑ. τὸ μαντικὸν πᾶν σπέρμα φιλότιμον κακόν. 520 

ME. κοὐδέν γ᾽ ἄχρηστον οὐδὲ χρήσιμον παρόν. 

σι T cQ 

496 τέγκων P 498 μέτεστι, σοί] scripsi, μέτεστί σοι LP 499 μὴ 
'uoi| Hermann, μή μοι ΠΡ 500—503 delet cum Dindorfio Bern- 

" Ac - οἱ, E , A 
hardy 502 τρόποι LP 503 τοιαίδὲ L, τοιοῖδε P, τοιοίδε P? 
χρῆσϑαι, superscr. τὸ, 1), 505 καταισχύνεῖς 1), 506 Mev£isog Bar- 

nes, μενέλαος LP, ΜΜενέλα᾽ Markland 507 μετέϑηκας Musgrave 
508—510 delet Boeckh 508 Menelai et 511 Agamemnonis notam 
praefigunt LP, correxit Hermann | δ᾽] Hermann, γ᾽ LP | διά € ἔρωτα] 
Dobree, δι᾽ * ἔρωτα mut. in ys δι᾽ ἔρωτα LL, τις Ov ἔρωτα L?, διέρωτα 
P, ys δι ἔρωτα P? | γίνεται LP 510 ἀλλήλοιν] Markland, ἀλλήλων 
ΤΡ 511 fort. ἀναγκαίους 513 cs supra v. add. L? P? 515 ἤν 
LP, εἴ P? γ᾽ addidit L'P? | ἀποστείλῃς) Markland, ἀποστελεῖς L, 
ἀποστελεῖ P, ἀποστελεῖς ΓΖ | νιν "Aoyog ἐξαποστείλῃς Kirchhoff 
516 λήσομεν LP, λήσομαι P? 520 sq. quos post 517 transponit 
Kirchhoff, delebat olim Hartung. Cfr. 527 5621 κοὐδέν ys χρηστὸν uri. 



924. EYPIIIAOT 

ΑΓ 4. ἐκεῖνο δ᾽ οὐ δέδοικας οὔμ᾽ ἐσέρχεται; 

ΜΕ. ὃν μὴ σὺ φράζεις, πῶς ὑπολάβοιμ᾽ ἂν λόγον; 
ΓΑ. τὸ Σισύφειον σπέρμα πάντ᾽ οἷδεν τάδε. 
ΜΕ. οὐκ ἔστ᾽ Ὀδυσσεὺς ὅ τι σὲ κἀμὲ πημανεῖ. 
414. ποικίλος ἀεὶ πέφυκε τοῦ τ᾽ ὄχλου μέτα. 

ὧι r2 σι 

ME. φιλοτιμίᾳ μὲν ἐνέχεται, δεινῷ κακῷ. 
AI'A. οὐκοῦν δόκει νιν στάντ᾽ ἕν ᾿Δργείοις μέσοις 

λέξειν ἃ Κάλχας ϑέσφατ᾽ ἐξηγήσατο, 

κἄμ᾽ ὡς ὑπέστην ϑῦμα, κἄτα ψεύδομαι, ὅ80 

᾿ἀρτέμιδι ϑύσειν᾽ ὃς ξυναρπάσας στρατόν, 

σὲ κἄμ᾽ ἀποκχτείναντας ᾿4ργείους κόρην 

σφάξαι κελεύσει. κἂν πρὸς ΄άργος ἐχφύγω. 

ἐλϑόντες αὐτοῖς τείχεσιν Κυκλωπίοις 

συναρπάσουσι καὶ κατασκάψουσι γῆν. 53 
τοιαῦτα τἀμὰ πήματ᾽. ὦ τάλας ἐγώ. 

ὡς ἠπόρημαι πρὺς ϑεῶν τὰ νῦν τάδε. 

ἕν μοι φύλαξον. Μενέλεως, ἀνὰ στρατὸν 
ἐλθών, ὕπως ἂν μὴ Κλυταιμήστρα τάδε 

μάϑῃ. πρὶν “Διδῃ παῖδ᾽ ἐμὴν προσϑῶ λαβών, ὅ40 
ὡς ἐπ᾽ ἐλαχίστοις δακρύοις πράσσω κακῶς. 
ὑμεῖς v& σιγήν. ὦ ξέναι. φυλάσσετε. 

σι 

XO. μάκαρες ot μετρίας ϑεοῦ stroph. 

μετά τε σωφροσύνας μετέ- 
ὄχον λέκτρων ᾿ἀφροδίτας. 545 

γαλανείαᾳ χρησάμενοι 

μανιάδων οἴστρων., ὅϑι δὴ 

δίδυμ᾽ Ἔρως ὃ χρυσοχόμας 

Canter, κοὐδέν γε χρηστόν, οὗ δὲ χρήσιμον, πικρόν Hermann — 522 οὔμ᾽] 
Markland, óu' LP, ὅτι w L? 523 ὑπολάβοιμ᾽ ἂν] Markland, $zo- 
λάβοιμεν ΠΡ] ὃ μὴ.. πῶς ἂν ὑπολάβοιμ᾽ ἔπος Heimsoeth 524 εἶδε 
LP, εἶδεν L?P?, οἷδεν P? — 526 τ΄] Reiske, γι LP 528—542 ab- 
icit Dindorf (542 delet Monk) 528 οὐκοῦν] σὺ δ᾽ οὖν Hartung | νίν 
L, νυν P, δὴ superscr. P? 529 λέξιν P, λέξειν P? 530 κατ᾽ ἀναί- 
roue. Gomperz 531 ὃς] οἷς Tyrwhitt 534 τείχεσι, L P, τείχεσιν 
L?P* | wvxAozstowg LL et ἕν ex & correcto P 535 ἀνασπάσουσι (vel 
ἀναρπάσουσι) Markland, fort. ἔμ᾽ ἀντρέψουσι (vel ἀνατρέψουσι) 
539 κλυταιμνήστρα LP?, κλυταιμνήστρας P 543 μάκαρες, superscr, 
εἰσὶν 1, 545 λέκτρων] ϑέλλτρων Nauck δ41 μανιάδων] scripsi, 
μαινόμεν᾽ [2 Ὁ, μαινολῶν Nauck 548 ὃ χρυσοχόμας ἔρως L P, “ἔρως ὃ 
χρυσοχόμας L?P? 
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τόξ᾽ ἐντείνεται χαρίτων, 

τὸ μὲν ἐπ᾽ εὐαίωνι πότμῳ. 
τὸ δ᾽ ἐπὶ συγχύσει βιοτᾶς. 

ἀπενέπω νιν ἁμετέρων, 

Κύπρι καλλίστα, ϑαλάμων. 

εἴη δέ μοι μετρία μὲν 

χάρις, πόϑοι δ᾽ Octor, σι σι Qx 

καὶ μετέχοιμι τᾶς ᾿“φροδί- 

τας. πολλὰν δ᾽ ἀποϑείμαν. 

διάφοροι δὲ φύσεις βροτῶν, antistr. 
διάφοροι δὲ voóxov τὸ δ᾽ Og- 
96g ἐσϑλὸν σαφὲς αἰεί" 500 

τροφαὶ 9' αἵ παιδευόμεναι 
μέγα φέρουσ᾽ ἐς τὰν ἀρετάν" 
τό τὲ γὰρ αἰδεῖσθαι σοφία. 

τάν τ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει 
χάριν ὑπὸ γνώμας ἐσορᾶν 565 

τὸ δέον, ἔνϑα δόξα φέρει 
κλέος ἀγήρατον βιοτᾷ. 

μέγα τι ϑηρεύειν ἀρετάν, 

γυναιξὶ μὲν κατὰ Κύπριν 
κρυπτάν, ἐν ἀνδράσι δ᾽ αὖ 510 
κόσμος ἔνδον ὁ μυριοπλη- 

ϑὴς μείζω πόλιν αὔξει. 

ἔμολες. ὦ Πάρις, ἧτε σύ γε 
βουχόλος ἀργενναῖς ἐτράφης 

᾿Ιδαίαις παρὰ μόσχοις. 515 

550 πότμῳ] τύχᾳ Athen. XIII p. 562 E 552 ἀπεν έπω L, &msv- 
νέπων P, ἀπενέπω P? 553 * κύπρι, eraso o, LP 551 δ᾽] Reiske, 
vt LP 559 διάφοροι] Hoepfner, διάτροποι L P | τρόποι] Barnes, τρό- 
ποις LP | τὸ δ᾽ ὀρϑῶς) Musgrave, ὁ δ᾽ ὀρϑὸς LP 560 ἀεί P? 
561 9" αἱ] τ᾽ εὖ Nauck | πεδευόμεναι P, παιδευόμεναι P? 562 ἐς 
τὰν P, sig τὰν L,. sig (deleto τὰν) 51,3 566 δόξα] Barnes, δόξαν 
LP 567 βιοτᾷ] Markland, βιοτὰν LP 568 ἀγήραον hitschl 
510 post κρυπτὰν aliquid (γ᾽ vel δ᾽) erasum in P | ἐν δ᾽ ἀνδράσιν LL P, 
ἐν ἀνδράσι δ᾽ L?P* ὅ11 364. ἔνδον] ἐνὼν Markland, fort. κόσμος 
ἐνὼν ὁ μυριοπληϑῆ (μυριοπληϑῆ iam Musgrave)..cvéíov 513 fort. 
μέλπεις, ὦ Πάρις, ἥμενος οὗ 
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βάρβαρα συρίζων, Φρυγίων 

αὐλῶν Οὐλύμπου καλάμοις 

μιμήματα πνέων. 
εὔϑηλοι δὲ τρέφοντο (Mee, 

ὅτι G& κρίσις ἔμηνε Ov, 580 

& σ᾽ Ελλάδα πέμπει 
ἐλεφαντοδέτων πάροι- 
ὃὲεν ϑρόνων, ὃς τᾶς Ἑλένας 

ἐν ἀντωποῖς βλεφάροισιν 

ἔρωτα δέδωκας, 585 
ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης. 

ὅϑεν ἔρις ἔριν 

λλάδα σὺν δορὶ ναυσί τ᾽ ἄγει 
ἐς Τροίας πέργαμα. 

ἰὼ ἰώ" μεγάλαι μεγάλων ὅ90 

εὐδαιμονίαι" τὴν τοῦ βασιλέως 
ἴδετ᾽ ᾿Ιφιγένειαν ἄνασσαν 

τὴν Τυνδαρέου τε Κλυταιμήστραν. 

ὡς ἐκ μεγάλων ἐβλαστήκασ᾽ 

ἐπί v εὐμήκεις ἥκουσι τύχας. 595 
θεοί γ᾽ of χρείσσους ot τ᾿ ὀλβοφόροι 

τοῖς οὐκ εὐδαίμοσι ϑνητῶν. 

στῶμεν, Χαλκίδος ἔκγονα ϑρέμματα, 

τὴν βασίλειαν δεξώμεϑ'᾽ ὄχων 

577 Οὐλύμπου] Heath, Ὀλύμπου LP 5418 πνέων LP?, πλέων P, 
πλέκων P?, πνείων Dindorf 580 ὅτε Aldina, 09. Bothe 581 ἃ σ᾽ 
εἰς “Ελλάδα Hermann  ἔμηνε] (vel ἔμαινε) Hermann, ἔμενε LP 
582 τῶν ἑἐλεφαντοδέτων Hermann | πάροιϑε LP, πάροιϑεν P? 
583 4oóvov| Hermann, δόμων LP | ὃς] οὗ Musgrave, ὅϑι Weil 
584 βλεφάροις Hermann 585 ἔρωτά τ᾽ ἔδωκας Blomfield 487 in 
marg. τὴν ἐριστικὴν ᾿Ελλάδα᾽ ὥς που καὶ πόλεμον ἔριν ἔφη τὸν ἐριστι- 
xov L | ἔρις ἔρις ed. Hervag. alt. 589 ἐς hic LP | ἐς (πρὸς Her- 

mann) πέργαμα Τροίας Blomfield 590 chori notam praefixit 7.5 
592 εἴδετ᾽ LP, ἴδετ᾽ L? | ἄνασσαν] Bothe, ἄνασσαν ἐμὴν LP 593 Twv- 
δάρεω Dindorf | ve] Aldina, ys LP | κλυταιμνήστραν LP 594 βε- 
βλαστήκασ᾽ Monk 597 ϑνητῶν) Markland, ϑνατῶν LL P, τῶν ϑνατῶν 
L?P* 598—606 delevit Dindorf (602 sq. eiecit etiam Bothe) 599 τὴν 
in lit. L?, τήνδε P, τὴν P? | δεξώμεϑ'᾽ P, δεξεμεϑ᾽ L, δεξόμεθ' et in 
marg. διὰ τὸ μέτρον L^ | óyov] Canter, ὄχλων LP 
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ἄπο μὴ σφαλερῶς ἐπὶ γαῖαν, 600 

ἀγανῶς δὲ χεροῖν μαλακῇ γνώμῃ, 

μὴ ταρβήσῃ νεωστί μοι μολὸν 

κλεινὸν τέκνον "yau£uvovoe, 
μηδὲ θόρυβον μηδ᾽ ἔχπληξιν 

ταῖς ᾿“ργείαις 605 
ξεῖναι ξείναις πορέχωμεν,.] 

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

ὄρνιϑα μὲν τόνδ᾽ αἴσιον ποιούμεϑα, 
τὸ σόν τὲ χρηστὸν καὶ λόγων εὐφημίαν" 

ἐλπίδα δ᾽ ἔχω τιν᾽ ὡς ἐπ’ ἐσϑλοῖσιν γάμοις 

πάρειμι νυμφαγωγός. ἀλλ᾽ ὀχημάτων 010 

ἔξω πορεύεϑ᾽ ἃς φέρω φερνὰς κόρῃ, 
καὶ πέμπετ᾽ ἐς μέλαϑρον εὐλαβούμενοι. 

σὺ δ᾽ ὦ τέκνον μοι λεῖπε πωλιχοὺς Oyove, 
ἁβρὸν τιϑεῖσα κῶλον ἀσφαλῶς χαμαί. 

ὑμεῖς δέ, νεάνιδές, νιν ἀγκάλαις ἔπι 615 

δέξασϑε xal πορεύσατ᾽ ἐξ ὀχημάτων. 
καί μοι χερός τις ἐνδότω στηρίγματα, 

ϑάχους ἀπήνης ὡς ἂν ἐκλίπω καλῶς. 

[αἱ δ᾽ ἐς τὸ πρόσϑεν στῆτε πωλικῶν ξυγῶν᾽ 

φοβερὸν γὰρ ἀπαράμυϑον ὄμμα πωλικόν᾽ 620 

xci παῖδα τόνδε τὸν "4ycu£uvovog γόνον 

λάξυσϑ᾽, Ὀρέστην" ἔτι γάρ ἐστι νήπιος. 

τέχνον, καϑεύδεις πωλικῷ δαμεὶς ὄχῳ; 
ἔγειρ᾽ ἀδελφῆς ἐφ᾽ ὑμέναιον εὐτυχῶς" 

ἀνδρὸς γὰρ ἀγαϑοῦ κῆδος αὐτὸς ἐσθλὸς ὧν 625 

600 γαῖαν LP, τὴν γαῖαν L? P? 601 γνώμῃ] δώμῃ Hermann 602 τὸ 
νεωστὶ μολὸν Hermann 008 κλεινὸν LL P, τὸ κλεινὸν L? P? | κλεινὸν φίτυμ᾽ 
Hermann | "4yeusuvóvtor Markland 604 μὴ δὴ Heath. Verba μηδὲ ϑόρυ- 
pov delet Paley 606 ξείναισι L, ξείναις L?, ξξεναις P, ξείναις P? 
609 ἐσϑλοῖσι L P, ἐσϑλοῖσιν L? — 614 ἀσφαλῶς χαμαί] Hermann, ἀσϑενές 
9'Guc LP 615 νεάνιδές viv] Pierson, νεανίδαισιν L P, νεανίδεσσιν L*? 
617 κἀμοὶ Hermann 619—626 ante 613 transponit Stadtmueller 
619—637 lacunae explendae gratia additos iudicavit Kirchhoff (630 et 
635—637 damnaverat Porson, 627 —630 Matthiae), 633. 634 excepit Nauck 
eum Dindorfio, qui 607—632 et 635—639 deleverat, 631. 632 post 634 
de Porsoni sententia transpositos excepit cum Matthiaeo Kviéala. Cfr. 
626 cum 696 010 oi δ᾽ Hoepfner 623 ϑακεύεις LP, καϑεύδεις P? 
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λήψῃ. τὸ τῆς Νηρῇδος ἰσόϑεον γένος. 

ἑξῆς καϑίστω δεῦρό μου ποδός, τέκνον, 
πρὸς μητέρ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακαρίαν δέ μὲ 

ξέναισι ταῖσδε πλησία σταϑεῖσα δός, 

καὶ δεῦρο δὴ πατέρα πρόδειπε 60v φίλον.] 080 

ΙΦ. ὦ μῆτερ, ὑποδραμοῦσά σ᾽" ὀργισϑῆῇς δὲ μή" 
πρὸς στέρνα πατρὸς στέρνα τἀμὰ περιβαλῶ. 

KA. à σέβας ἐμοὶ μέγιστον, Ayeucuvov ἄναξ. 
ἥκομεν, ἐφετμαῖς οὐκ ἀπιστοῦσαι σέϑεν. 

o [IO. ἐγὼ δὲ βούλομαι τὰ σὰ στέρν᾽, ὦ πάτερ, 635 
ὑποδραμοῦσα προσβαλεῖν διὰ χρόνου" 

ποϑῶ γὰρ ὄμμα δὴ σόν. ὀργισϑῆς δὲ μή.] 

KA. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, χρή" φιλοπάτωρ δ᾽ ἀεί mov εἶ 
μάλιστα παίδων τῷδ᾽ ὅσους ἐγὼ "rexov. 

Id. ὦ πάτερ, ἐσεῖδόν σ᾽ ἀσμένη πολλῷ χρόνῳ. 640 
AI'A. καὶ γὰρ πατὴρ cé: τόδ᾽ ἴσον ὑπὲρ ἀμφοῖν λέγεις. 
IO. χαῖρ᾽ εὖ δέ μ᾽’ ἀγαγὼν πρὸς σ᾽ ἐποίησας. πάτερ. 
4Γ 4. οὐκ οἶδ᾽ ὅπως φῶ τοῦτο καὶ μὴ φῶ. réxvov. 

Id. ἔα" 

ὡς οὐ βλέπεις ἕκηλον ἄσμενός μ᾽ ἰδών. 
ATA. πόλλ᾽ ἀνδρὶ βασιλεῖ καὶ στρατηλάτῃ μέλει. 
Id. παρ᾽ ἐμοὶ γενοῦ νῦν, μὴ ᾽πὶ φροντίδας vo£zov. 
4Γ 4. ἀλλ᾽ εἰμὴ παρὰ σοὶ νῦν ἅπας κοὐκ ἄλλοϑι. 
IO. μέϑες νυν ὀφρὺν ὄμμα τ᾽ ἔκτεινον φίλον. 

[er] Em σι 

4Γ4. ἰδού, γέγηθιά σ᾽ ὡς γέγηϑ᾽ ὁρῶν, τέκνον. 

626 τῆς Νηρῇδος] Aemilius Portus, νηρηῖδος LL, νηρηΐδος P, vnoj- 
δὸς P?, 9:üg Νηρῇδος Gaisford ^ 627 καϑίστω] Markland, κάϑησο LP | 
δεῦρ᾽ ἐμοῦ Hennig 629 δός] ϑές Camper 91 σ᾽ ΠΡ γ ΤῊΣ 
632 πρὸς στέρνα] στέρνοισι Heimsoeth  προσβαλῶ Porson 633 ἀγα- 
μέμνων (o in ras. scr. m. 3 ut videtur) LL 636 περιβαλεῖν Porson 
637 δὴ supra v. add. L?P? | ὀργισϑεὶς P, ὀργισϑῆς P? 638 Aga- 
memnonis notam praefigunt LP, correxit Porson | go5 LP, χρῶ P 
639 τῷδ᾽ Bothe, τῶνδ᾽ LP | τέκον LP?, τέκνον P 642 προσεποίη- 
Gels ME COEPI 644—077 lineolas praefigunt LP, quas in notas 
mutavit P* 644 βλέπεις μ᾽ P | ἕκηλον] Blomfield, εὔκηλον ΠΡ 
645 στρατηλάτει LP, εἰ rescr., non corr. L?, στρατηλάτη P? — 646 παρ 
ἐμοῦ (παρ᾽ del. et πρὸς superscr. m. 2) P | ui] Barnes, καὶ μὴ LP | 
φροντίδας LJP?, φροντίδα, ut videtur, P (fort. φροντίδ᾽ ἐκτρέπου) 

647 siu. LP, siu P? 648 νῦν L, νυν P, superscr. δὴ P? 
649 γέγηθαά σ᾽ ὡς yéyn9^| Musgrave (γέγηθά γ᾽ ὡς γέγηθα σ᾽ Mark- 
land), yéyg8" ἕως γέγηϑα σ᾽ LP 
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IO. κἄπειτα λείβεις δάκρυ᾽ ἀπ᾿ ὀμμάτων σέϑεν; 650 

ADA. μακρὰ γὰρ ἡμῖν ἡ ᾿πιοῦσ᾽ ἀπουσία. 

Id. οὐκ οἷδ᾽ ὅ τι φής, οὐκ οἶδα, φίλτατ᾽ ἐμοὶ πάτερ. 

AI'A. συνετὰ λέγουσα μᾶλλον εἰς οἶκτόν μ᾽ ἄγεις. 

Id. ἀσύνετά νυν ἐροῦμεν, εἰ σέ γ᾽ εὐφρανῶ. 

AI'4. παπαῖ. τὸ σιγᾶν οὐ σϑένω᾽ σὲ δ᾽ ἤνεσα. 655 

IO. — ucv', à πάτερ, κατ᾽ οἶκον ἐπὶ τέκνοις σέϑεν. 
AULA. ϑέλω γε" τὸ ϑέλειν δ᾽ οὐκ ἔχων ἀλγύνομαι. 

IO. ὄλοιντο λόγχαι καὶ τὰ Μενέλεω κακά. 

AIA. ἄλλους ὀλεῖ πρόσϑ'᾽ ἁμὲ διολέσαντ᾽ ἔχει. 

ΙΦ. ὡς πολὺν ἀπῆσϑα χρόνον ἐν “ὐλίδος μυχοῖς. 660 

AI'A. καὶ νῦν γέ μ᾽ ἴσχει δή τι μὴ στέλλειν στρατόν. 

IO. ποῦ τοὺς Φρύγας λέγουσιν ὠκίσϑαι, πάτερ; 

ATA. οὗ μήποτ᾽ οἰκεῖν ὥφελ᾽ ὃ Πριάμου Πάρις. 
IO. μακρὰν ἀπαρεῖς. ὦ πάτερ, λιπὼν ἐμέ. 
ΑΓΑ͂. ἐς ταὐτόν, ὦ ϑύγατερ, ἥκεις σῷ πατρί. 665 
IQ. φεῦ" 

εἶθ᾽ ἦν καλόν μοι σοί τ᾽ ἄγειν σύμπλουν ἐμέ. 
AI'4. ἔτ᾽ ἔστι καὶ σοὶ πλοῦς. ἵνα μνήσῃ πατρός. 

ΙΦ. σὺν μητρὶ πλεύσασ᾽ ἢ μόνη πορεύσομαι; 

ΑΓΑ͂. μόνη. μονωθεῖσ᾽ ἀπὸ πατρὸς καὶ μητέρος. 

IO. οὔ πού w ἐς ἄλλα δώματ᾽ οἰκίξεις. πάτερ: 670 

AI'A. ἔασον. οὐ χρὴ τοιάδ᾽ εἰδέναι κόρας. 
IO. σπεῦδ᾽ ἐκ Φρυγῶν μοι. ϑέμενος εὖ τἀκεῖ. πάτερ. 

ΑΓΑ͂. ϑῦσαί us ϑυσίαν πρῶτα δεῖ τιν᾽ ἐνθάδε. 

652—657 suspecti (652—655 delet Dindorf, 661 sq. England) 
652 ὃ φής Heath | ἐμοὶ] ὦ Markland ^ 653 μᾶλλόν μ᾽ εἰς οἶκτον ἄγεις 
corp ΤΣ 654 νῦν L, μέν P, μέν γ᾽ P* 656 σέϑεν] πάτερ Her- 
mann 657 ϑέλω, τὸ δὲ ϑέλειν οὐκ Scaliger | τὸ τελεῖν Markland | 
fort. ϑέλω: τὸ δ᾽ ἔργον οὐκ ἔχων ἀναίνομαι, 659 πρόσϑ' Gus P, πρό- 
σϑεν Gus LP? 660 ἀπῆσϑα LP?, ἀπῆλϑα P 661 γ᾽ ἔμ᾽ LP 
662 ποῦ τοὺς] ποῦ γῆς Elmsley, fort. ποῦ καὶ | ὠκίσϑαι] Porson, ὠκῆ- 
σϑαι LP 664 μακρὰν LP, μακράν γ᾽ L? | ἀπαρεῖς] scripsi, ἀπαί- 
ρξεις LP 665 sq. delet Paley 665 σύ 9' post ϑύγατερ add. 1,3, 
superscr. P*?, fort. ἐς ταὐτόν, ὦ παῖ, φροντίδων ἥκεις πατρί — 600 εἴϑ᾽ 
L.P?, εἴσϑ᾽ ut vid. P 661 ἔτ᾽ ἔστι] Porson, αἰτεῖς τί; LP | πλοῦς] 
superscr. ἔσται ᾿Ξ] ἵναμνήση LP, superscr. ὑπο L?, ἵν᾽ εὖ μνήσῃ Bur- 
ges 669 μονοϑεῖσ P, corr. P? 670 ov: ποῦ μ᾽ sig L, sig in ἐς 
corr. L?, o? ποῦ μ᾽ εἰς P, ἦ zov μ᾽ ἐς P? | fort. οἰκιεῖς 611 ἔασον] 
Blomfield, ἔα ve LP, ἔα γέ τ᾽ P? | τοιάδ᾽ Markland, τοι τάδ᾽ LP 
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Io. ἀλλὰ ξὺν ἱεροῖς χρὴ τό γ᾽ εὐσεβὲς σκοπεῖν. 
AI'A. εἴσῃ σύ" χερνίβων γὰρ ἕστήξῃ πέλας. 615 

Ido. στήσομεν ἄρ᾽ ἀμφὶ βωμόν. à πάτερ. χορούς. 
4Γ 4. ξηλῷῶ σὲ μᾶλλον ἢ ̓ μὲ τοῦ μηδὲν φρονεῖν. 

χώρει δὲ μελάϑρων ἐντός᾽ ὀφϑῆναι κόραις 
πικρόν" φίλημα δοῦσα δεξιάν τέ μοι. 

μέλλουσα δαρὸν πατρὸς ἀποιχήσειν χρόνον. 680 

ὦ στέρνα καὶ παρῆῇδες, ὦ ξανϑαὶ κόμαι. 
ὡς ἄχϑος ἡμῖν ἐγένεθ᾽ ἡ Φρυγῶν πόλις 
Ἑλένη τε παύω τοὺς λόγους" ταχεῖα γὰρ 
γοτὶς διαίνει u^ ὀμμάτων ψαύσαντά cov. 

i0' ἐς μέλαϑρα. σὲ δὲ παραιτοῦμαι τάδε, 68 
“Ἔήδας γένεϑλον, εἰ κατῳκτίσϑην ἄγαν. 

[2H 

μέλλων ᾿Αχιλλεῖ ϑυγατέρ᾽ ἐκδώσειν ἐμήν. 
, N X , , 3 [ἢ 

ἀποστολαὶ γὰρ μακάριαι μὲν, ἀλλ ὅμως 

δάκνουσι τοὺς τεκόντας. ὅταν ἄλλοις δόμοις 

παῖδας παραδιδῷ πολλὰ μοχϑήσας πατήρ. 690 

KA. οὐχ ὧδ᾽ ἀσύνετός εἰμι. πείσεσθαι δέ ue 

καὐτὴν δόκει τάδ᾽. ὥστε μή σε νουϑετεῖν, 
ὅταν σὺν ὑμεναίοισιν ἐξάγω κόρην" 
EJ 5 , 2 ^ » , ^A 

ἀλλ᾽ ὃ νόμος αὐτὰ τῷ χρόνῳ συνισχνανεῖ. 

τοὔνομα μὲν οὖν παῖδ᾽ οἶδ᾽ ὅτῳ κατήνεσας, 695 
γένους δὲ ποίου χὡπόϑεν, μαϑεῖν ϑέλω. 

4Γ4. Δϊγινα ϑυγάτηρ ἐγένετ᾽ ᾿Αἀσωποῦ πατρός. 

KA. ταύτην δὲ ϑνητῶν i$ ϑεῶν ἔξευξε τίς; 

AI'A. Ζεύς" Αἰακὸν δ᾽ ἔφυσεν, Οἰνώνης πρόμον. 
KA. τὰ δ᾽ Αἰακοῦ παῖς τίς κατέσχε δώματα; 100 

AI'A. Πηλεύς" ὃ Πηλεὺς δ᾽ ἔσχε Νηρέως κόρην. 
KA. ϑεοῦ διδόντος, ἢ βία ϑεῶν λαβών; 

614 τό y L, τόδ᾽ P | εὐσεβὲς] fort. αἴσιον 675 ἑἕστήξει P, εἰ in 

Ἢ corr. m. 1 vel 3, ἑστήξεις Elmsley 661 ἢ us ΠΡ ἢ “πὸ ἘΣ 
618 sq. ἐντὸς ὀφϑῆναι κόραις, πικρὸν vulgo, correxit England 079 τέ 
uoi] Matthiae, τ΄ ἐμοὶ L.P 680 delet England 681 παρηΐδες LP 
(c 1. e. συνίζησις superscr. L?) 682 óuiv Musgrave 684 διαίνει] 
Herwerden, διώκει LP ^ 685 τόδε England 680 ἄταν P, ἄγαν P? 
688 fort. μακάριοι 694 συνισχνανεῖ anonymus (συνισχανεῖ Heath), 
συνανίσχει, L P, συνανίσχεται L?, συνισχάνει P? 696 δ᾽ ὁποίου Por- 
son 97 £yévav P 100 τὰ] Elmsley, τοῦ LP 701—738 lineolae 
praefixae in LP 702 ϑεοῦ] τίνος Elmsley, fort. πατρὸς | ϑεὸν λαβών: 
Porson, fort. 9s&v ἀνήρ: 
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ADA. Ζεὺς ἠγγύησε καὶ δίδωσ᾽ ὃ κύριος. 

ΚΑ. γαμεῖ δὲ ποῦ νιν; ἦ κατ᾽ οἶδμα πόντιον; 
ΑΓΑ. Χείρων ἵν᾽ οἰκεῖ σεμνὰ Πηλίου βάϑρα. τοῦ 

KA. οὗ φασι Κενταύρειον ὠκίσϑαι γένος; 

ΑΓΑ. ἐνταῦϑ᾽ ἔδαισαν Πηλέως γάμους ϑεοί. 

KA. θέτις δ᾽ ἔϑρεψεν ἢ πατὴρ AquAAÉo; 
41 4. Χείρων. ἵν᾽ ἤϑη μὴ μάϑοι κακῶν βροτῶν. 

KA. φεῦ: 

σοφός γ᾽ ὃ ϑρέψας y διδοὺς σοφώτερος. 710 

AI'A. τοιόσδε παιδὸς σῆς ἀνὴρ ἔσται πόσις. 

KA. οὐ μεμπτός. οἰκεῖ δ᾽ ἄστυ ποῖον Ελλάδος; 

ΑΓ 4. ᾿“πιδανὸν ἀμφὶ ποταμὸν ἐν Φϑίας ὕροις. 

KA. ἐκεῖσ᾽ ἀπάξει σὴν ἐμήν τε παρϑένον; 

AI'A. κείνῳ μελήσει ταῦτα. τῷ κεκτημένῳ. 

ΚΑ. ἀλλ᾽ εὐτυχοίτην. τίνι δ᾽ ἐν ἡμέρα γαμεῖ; 
AI'A. ὅταν σελήνης εὐτυχὴς ἔλϑῃ κύκλος. 

KA. προτέλεια δ᾽ ἤδη παιδὸς ἔσφαξας ϑεᾷ; 
44. μέλλω" ᾽πὶ ταύτῃ καὶ καϑέσταμεν τύχῃ. 
KA. κἄπειτα δαίσεις τοὺς γάμους ἐς ὕστερον; 120 

4Γ4. ϑύσας ys 9Uua9' ἁμὲ χρὴ ϑῦσαι ϑεοῖς. 
KA. ἡμεῖς δὲ ϑοίνην ποῦ γυναιξὶ ϑήσομεν; 

AI'A. ἐνθάδε παρ᾽ εὐπρύμνοισιν 'Aoysíov πλάταις. 
ΚΑ. κάλῳς ἐν ἀγκύραις ve" συνενέγκοι δ᾽ ὅμως. 
AI'A. οἷσϑ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον, ὦ γύναι; πιϑοῦ δέ μοι. 
KA. τί χρῆμα; πείϑεσθαι γὰρ εἴϑισμαι σέϑεν. 
AI'A. ἡμεῖς μὲν ἐνθάδ᾽. οὗπέρ ἐσθ᾽ Ó νυμφίος. 

KA. μητρὸς τί χωρὶς δράσεϑ᾽. ἁμὲ δρᾶν χρεών; 

-1 E σι 

-1 (2 σι 

703 fort. κἀκδίδωσ᾽ 704 ἡ LP τοῦ Πηλίου] Canter, πη- 
λείου ΤΡ 106 ὠκίσϑαι) Porson, οἰκεῖσϑαι LP 109 μάϑοι) Mus- 
grave, μάϑη LP 110 σοφωτέροις Musgrave 116 εὐτυχοίτην] 
Aemilius Portus, εὐτυχείτην LP — AV εὐτυχὴς] ἐντελὴς Musgrave, fort. 
εὐτυκὴς. Cfr. Hes. sórvxéc: εὐποίητον 119 μέλλω ἐπὶ (γ᾽ supra in- 
seruit m. 3) P 120 εἰσύστερον LP, ἐσύστερον L? P? 121 ἁμὲ χρὴ] 
Porson, ἅ μ᾽ ἐχρῆν LP, ἅπερ μ᾽ ἐρχῆν L?P? τῶ δαίσομεν Nauck 
124 κάλῳς ἐν ἀγκύραις] A. Palmer, καλῶς (καλῶς 0 P) ἀναγκαίως LP 
συνενέγκοι] L. Dindorf, συνένεγκαι LP 126 πείϑεσϑαι (αν in ras. 
scr. m. 3) L | εἴϑισμαι LP, εἴϑισμ᾽ ἐκ L?, εἴϑισμαι "x Porson | εἰϑίσ- 
μεσϑα σοι Hermann, εἴϑεσμαι πόσει Hartung —— 727 bis scriptus est in 
P, alterum delevit. P? 128 &us L, ἄν us P, ἃ us P?, ἁμὲ Markland, 

- ὧν us Reiske 
? 
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AI'A. ἐκδώσομεν σὴν παῖδα Ζ;.αναϊδῶν μέτα. 

KA. ἡμᾶς δὲ ποῦ χρὴ τηνικαῦτα τυγχάνειν: 180 
414. χώρει πρὸς "4oyoe παρϑένους vs τημέλει. 

KA. λιποῦσα παῖδα; τίς δ᾽ ἀνασχήσει φλόγα; 

414. ἐγὼ παρέξω φῶς ὃ νυμφίοις πρέπει. 

KA. οὐχ ὃ νόμος οὗτος οὐδὲ φαῦλ᾽ ἡγητέα. 
ADA. οὐ καλὸν ἐν ὄχλῳ σ᾽ ἐξομιλεῖσϑαι στρατοῦ. 

KA. καλὸν τεκοῦσαν τἀμά γ᾽ ἐκδοῦναι τέκνα. 
-.- e σι 

ATA. καὶ τάς γ᾽ ἐν οἴκῳ μὴ μόνας εἶναι κόρας. 

KA. ἐχυροῖσι παρϑενῶσι φρουροῦνται καλῶς. 

4Γ4. πιϑοῦ. KA. μὰ τὴν ἄνασσαν ᾿Ζ4ργείαν ϑεάν. 

ἐλθὼν δὲ τἄξω πρᾶσσε. τὰἀν δόμοις δ᾽ ἐγώ, 740 
[ἃ χρὴ παρεῖναι νυμφίοισι παρϑένοις.] 

4Γ4. οἴμοι" μάτην 05. ἐλπίδος δ᾽ ἀπεσφάλην, 

ἐξ ὀμμάτων δάμαρτ᾽ ἀποστεῖλαι ϑέλων. 
σοφίζομαι δὲ κἀπὶ τοῖσι φιλτάτοις 
τέχνας πορίζω, πανταχῇ νικώμενος. 145 

[ὅμως δὲ σὺν Κάλχαντι τῷ ϑυηπόλῳ 

κοινῇ τὸ τῆς ϑεοῦ φίλον, ἐμοὶ δ᾽ οὐκ εὐτυχές. 

ἐξιστορήσων εἶμι. μόχϑον ᾿Ελλάδος.] 

χρὴ δ᾽ ἐν δόμοισιν ἄνδρα τὸν σοφὸν τρέφειν 

γυναῖκα χρηστὴν κἀγαϑήν, ἢ μὴ τρέφειν. 750 

XO. ἥξει δὴ Σιμόεντα καὶ stroph. 

δίνας ἀργυροειδεῖς 

ἄγυρις ᾿Ελλάνων στρατιᾶς 
, , M M AM e, 
ἀνά τὲ ναυσὶν καὶ σὺν ὁπλοις 

Ἴλιον ἐς τὸ Τροίας 

Φοιβήιον δάπεδον, 

-1 

131 &oyove P, ἄργος P? | παρϑένων Herwerden 784 οὐδὲ φαῦλ᾽ 
ἡγητέα] Tucker, σὺ δὲ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε LP 186 τἀμά μ᾽ Markland 
138 £yvooici| scripsi, ὀχυροῖσι L P 139 μὰ, superscr. οὔ, L | fort. 
ἁγεόν. Ofr. Tro. 28 740 δὲ P, ys L? (y in ras., fuerat sine dubio δὲ) 
141 delevit Monk — 742 οἴμοι, μάτην 5& | μάτην ἐτόξευσ᾽ Burges, malim 
οἴμοι. | μάτην écóésvo* 146—748 delevit Monk 741 κοινῇ delevit 
L? | φίλον LP, φίλον γ᾽ L*P* 148 ἐξιστορήσων (ι. ex & correctum 
videtur, cz in lit. a m. 3) LP | μόχϑων P, uóy9ov P? 150- τρέφειν] 
γαμεῖν Hermann 154 ἀνὰ L, σὺν superscr. L? | ναυσὶ L 155 sig 
LP, ἐς P?|ég τὸ] ἔς τε Bothe 
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τὰν Κασάνδραν ἵν᾿ ἀκούω 

ῥίπτειν ξανϑοὺς πλοκάμους 

χλωροκόμῳ στεφάνῳ δάφνας 

κοσμηϑεῖσαν. ὅταν ϑεοῦ 1760 
/ , , 3 / μαντόσυνοι πνεύσωσ᾽ ἀνάγκαι. 

στάσονται δ᾽ ἐπὶ περγάμων antistr. 
Τροίας ἀμφί vs τείχη 

Τρῶες. ὅταν χάλκασπις ono 

πόντιος εὐπρώροιο πλάτας τοῦ 
εἰρεσίᾳ πελάξῃ 

Σιμουντίοις ὀχετοῖς. 

τὰν τῶν ἐν αἰϑέρι δισσῶν 

ΖΙιοσκούρων ᾿Ελέναν 

ἐκ Ποιάμου κομίσαι ϑέλων 110 

ἐς γᾶν 'EAAdÓ« δοριπόνοις 

ἀσπίσι καὶ λόγχαις ᾿Αχαιῶν. 

[Πέργαμον δὲ Φρυγῶν πόλιν 
λαΐνους περὶ πύργους 

κυκλώσας ost φονίῳ. ττῦ 

λαιμοτόμους κεφαλὰς 

σπάσας. πόλισμα Τροίας 

πέρσας κατάκρας πόλιν, 

ϑήσει κόρας πολυκλαύστους 

δάμαρτά τὲ Πριάμου. 780 

& δὲ Διὸς “Ἑλένα κόρα 
πολύκλαυτος ἐσεῖται 

159 χλωροκόμου Fritzsche 160 κοσμηϑεῖσαν (s. ex ἡ fecit m. 1 
vel 3) P 101 παντόσυνοι P  πνεύσωσ᾽  L, sed σ᾽ in ras. ser. L? | 
πνεύσωσιν αὖραι F. Gu. Schmidt 163 τείχη δἰ ex v facto L | Τρῶες] 
Φρύγες Hermann — 165 πόντιος] ἅλιος Hermann, πάνοπλος Stadtmueller | 
εὐπρῴροιο] scripsi, εὐπρώροισε 1), εὐπρώροισι P | zÀcres] scripsi, πλά- 
ταις LP — 161 σιμουντείοις L 111 δοριπόνων Kirchhoff — 773—183 
delevit Hartung (181—783 damnavit Monk, 180—783 Hermann, 176—783 
λαιμοτόμους .. προλιποῦσα elecit Kirchhoff) 144 λαίνους (scripto αἱ 
super v et in marg. ὅρα m. 2) L 115 ἄρει (se, rescr. vel ex o corr. 

m.2) L| govío LP, qowíio P? | "4one qóviog Markland 116 λαιμο- 
τόμους LP, o ante v in ἡ mut, P* 114 σπάσας] fort. δαΐξας 
119 ὅρα praefixit P?  πολυκλαύτους Aldina 182 πολύκλαυστος L, c 
erasit L? 

Euripides, Iphigenia Aulidensis. 9 
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πόσιν προλιποῦσα.) μήτ᾽ ἐμοὶ 
wat ἐμοῖσι τέκνων τέκνοις 

ἐλπὶς ἅδε ποτ᾽ ἔλϑοι, 18 
οἵαν αἵ πολύχρυσοι 

σι 

“υδαὶ καὶ Φρυγῶν ἄλοχοι 

στήσουσι παρ᾽ ἱστοῖς 

υυϑεῦσαι τάδ᾽ ἐς ἀλλήλας" 
τίς ἄρα u' εὐπλοκάμου κόμας 190 

QUua δακρυόεν τανύσας 

πατρίδος ὀλλυμένας ἀπολωτιεῖ : 

διὰ σέ, τὰν κύκνου δολιχαύχενος γόνον. 

εἰ δὴ φάτις évvuogc, 

ὡς ἔχυεν “ήδα 195 
x , 

ὄρνιϑι. πταμενῷ 
N nS 9 , , 

Ze ὅτ᾽ ἀλλάχϑη δέμας, 

εἴτ᾽ ἐν δέλτοις Πιερίσιν 
υὖϑοι τάδ᾽ ἐς ἀνθρώπους 
ἤνεγκαν παρὰ καιρὸν ἄλλως. 800 

ΑΧΙΛΛΕΥΣ. 

ποῦ τῶν ᾿“χαιῶν ἐνθάδ᾽ ὁ στρατηλάτης; 

τίς ἂν φράσειε προσπόλων τὸν Π]|ηλέως 

ξητοῦντά νιν ταῖσδ᾽ ἐν πύλαις ᾿Αχιλλέα: 
οὐκ ἐξ ἴσου γὰρ μένομεν Εὐρίπου πέλας. 

ot μὲν γὰρ ἡμῶν ὄντες ἄξυγες γάμων 80ῦ 
οἴκους ἐρήμους ἐκλιπόντες ἐνθάδε 

ϑάσσουσ᾽ ἐπ᾽ ἀκταῖς. οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔνιδας 

183sq. ἐμοὶ μήτ᾽ (malim μηδ᾽) ἐμοῖσι, τέκνοις (verbis μήτ᾽ et τέκνων 
deletis) olim Hermann 184 τέκνοις (ιν super c add. vel reser. m. 2) 1], 

188 sq. fort. μυϑεύουσι παρ᾽ ἱστοῖς (ceteris deletis) 190 ὅρα prae- 
fixit P? | εὐπλοκάμου] Musgrave, εὐπλοχάμους LP 191 ῥῦμα] Her- 
mann, ἔρυμα LP | Ocxovósv τανύσας LP, δακρυόεντ᾽ ἀνύσας P? 
192 ὀλλυμένας) Erfurdt, οὐλομένας LP, ὀλομένας Monk 193 γονὰν 
Bothe 795 Exvsv] Sitzler, ἔτυχε LL, ἔτυχεν 175 196 ὄρνιϑι 
πταμένῳ)] Markland, ὄρνιϑ᾽ ἱπταμένω LP, fortasse πλαϑεῖσα πταμένῳ 
(πλαϑεῖοσ᾽ ὄρνιϑι πταμένῳ Monk, μιχϑεῖσα πταμένῳ England) 197 ἠλ- 
λάχϑη Monk 198 πιερίσι LL, πιεροῖσι. mut. in πιερίσ, P 801 ποῦ] 
οὐ F. Gu. Schmidt, fort. εἰ τῶν ᾿᾿χαιῶν ἔνδον ὃ στρατηλάτης 802 τῶν 
ΤΡ τὸν ΠΣ 803 ταῖσδ᾽ |] F. Gu. Schmidt, παῖδ᾽ LP 804 εὐρίπ- 

zov P | πέλας] Barnes, πύλας LP 806 ἐρίμους P, ἐρήμους P? 
807 ἀκταῖς] Markland, ἀκτὰς ΠΡ 
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καὶ παῖδας" οὕτω δεινὸς ἐμπέπτωκ᾽ ἔρως 

τῆσδε στρατείας ᾿Ελλάδ᾽ οὐκ ἄνευ ϑεῶν. 
τοὐμὸν μὲν οὖν δίκαιον ἐμὲδ λέγειν χρεών, 810 

ἄλλος δ᾽ ὃ χρήζων αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ φράσει. 

γῆν γὰρ λιπὼν Φάρσαλον ἠδὲ Πηλέα 

μένω ᾿πὶ λεπταῖς ταισίδ᾽ Εὐρίπου πνοαῖς. 

Μυρμιδόνας ἴσχων ot δ᾽ ἀεὶ προσκείμενοι 
λέγουσ᾽" AviAAsU, τί μένομεν; πόσον χρόνον 810 

ἔτ᾽ ἐκμετρῆσαι χρὴ πρὸς ᾿Ιλίου στόλον; 

δρᾶ Ó', εἴ τι δράσεις, ἢ ἄπαγ᾽ οἴκαδε στρατόν, 
τὰ τῶν ᾿“τρειδῶν μὴ μένων μελλήματα. 

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

ὦ παῖ ϑεᾶς Νηρῇδος, ἔνδοϑεν λόγων 
τῶν σῶν ἀκούσασ᾽ ἐξέβην πρὸ δωμάτων. 820 

AX. ὦ πότνι᾽ αἰδώς. τήνδε τίνα λεύσσω ποτὲ 
γυναῖκα. μορφὴν εὐπρεπῆ κεχτημένην; 

KA. οὐ ϑαῦμά σ᾽ ἡμᾶς ἀγνοεῖν, οἷς μὴ πάρος 

προσῆκες" αἰνῶ δ᾽ ὅτι σέβεις τὸ σωφρονεῖν. 

AX. τίς δ᾽ εἶ; τί δ᾽ ἦλϑες Ζιαναϊδῶν ἐς σύλλογον; 825 

᾿ γυνὴ πρὸς ἄνδρας ἀσπίσιν πεφραγμένους: 

KA. δήδας μέν εἰμι παῖς, Κλυταιμήστρα δέ μοι 
ὄνομα, πόσις δέ μοὐστὶν Aycu£uvov ἄναξ. 

AX. καλῶς ἔλεξας ἐν βραχεῖ τὰ καίρια. 

αἰσχρὸν δέ μοι γυναιξὶ συμβάλλειν λόγους. 880 

808 καὶ παῖδας] Musgrave, ἄπαιδες ΠΡ 809 Ἑλλάδ᾽] Scaliger, 
Ἑλλάδι γ᾽ PL, sed literas & γ᾽ in ras. scr. L? στρατείας οὐκ ἄνευ 
$sov τινος Elmsley 812 φαρσάλιον LP, φάρσαλον P? | post hunc 
v. in P in fine columnae tres lineae vacuae, quas rubricator rubras 
reddidit 812—818 suspecti (810—818 delet Conington). Cfr. 10 sq. 
813 ταισίδ᾽] Blomfield, ταῖσδε γ᾽ LP | εὐρίππου LP, εὐρίπου 1,3 
814 οἱ δ᾽] Monk, οἵ μ᾽ LP 8ι1ῦ πόσον] ut est in libro Cantabr., Monk, 
ποῖον LP 810 ἰλίου L P, ἴλιον L? P? | τὸν ᾿Ιλίου στόλον England, fort. 
f«usrosiv χρὴ τὸν πρὸς Ἴλιον στόλον 811 δρᾶ δ᾽] Fix, δρᾶ LP, 
δοᾶ γ᾽ P*| ἄπαγ᾽ 1, "παγ᾽ P? 818 μελλήματα LP, μελήματα P? 
819 νηρηΐϊδος LL, νηρῆδος L?, νηρῇδος P? 823—853 lineolae prae- 
fixae in L  $823sq. οἷς μὴ πάρος zoocijss; αἰνῶ) Nauck, ove μὴ πά- 

«^ 

Dy ES “πὰ q ^ 1 , , ^ 
ρος προσέβης. αἰνῶ 1, (ἂν superscr. L?), ove μὴ πάρος προσέβης ἂν 
αἰνῶ P, yo. κατεῖδες super προσέβης scr. et ἄν delevit P? 825 τίς 
εἶ Bothe 826 ἀσπίσι L, ἀσπίσιν L? 821 κλυταιμνήστρα LP 
828 μοι ᾽στιν LP 829 x&v βραχεῖ Paley 
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KA. μεῖνον" ví φεύγεις; δεξιάν τ᾽ ἐμῇ χερὶ 
σύναψον, ἀρχὴν μακαρίων νυμφευμάτων. 

AX. τί φής; ἐγώ Gov δεξιάν; αἰδοίμεϑ᾽ ἂν 

᾿Δγαμέμνον᾽. εἰ ψαύοιμεν ὧν μή μοι ϑέμις. 

KA. ϑέμις μάλιστα, τὴν ἐμὴν ἐπεὶ γαμεῖς 835 
παῖδ᾽. à ϑεᾶς παῖ ποντίας Νηρηΐδος. 

AX. ποίους γάμους φής; ἀφασία μ᾽ ἔχει. γύναι. 

εἰ μή τι παρανοοῦσα καινουργεῖς λόγον. 

KA. πᾶσιν τόδ᾽ ἐμπέφυκεν. αἰδεῖσθαι φίλους 

καινοὺς ὁρῶσι καὶ γάμου μεμνημένους. 840 

AX. οὐπώποτ᾽ ἐμνήστευσα παῖδα σήν, γύναι. 
οὐδ᾽ ἐξ ᾿“τρειδῶν ἦλϑέ μοι λόγος γάμων. 

KA. τί δῆτ᾽ ἂν εἴη; σὺ πάλιν αὖ λόγους ἐμοὺς 
ϑαύμαξζ᾽ - ἐμοὶ γὰρ ϑαύματ᾽ ἐστὶ τὰ παρὰ σοῦ. 

AX. εἴκαζε: κοινόν ἐστιν εἰκάζειν τάδε" 845 

ἄμφω γὰρ οὐ ψευδόμεϑα τοῖς λόγοις ἴσως. 

K 4. ἀλλ᾽ d πέπονθα δεινά; μνηστεύω γάμους 
οὐκ ὄντας. ὡς εἴξασιν" αἰδοῦμαι τάδε. 

AX. ἴσως ἐκερτόμησε κἀμὲ καὶ σέ τις. 
ἀλλ᾽ ἀμελίᾳ δὸς αὐτὰ καὶ φαύλως φέρε. 

KA. χαῖρ᾽ οὐ γὰρ ὀρϑοῖς ὕμμασίν σ᾽ ἔτ᾽ εἰσορῶ. 
ψευδὴς γενομένη καὶ παϑοῦσ᾽ ἀνάξια. 

AX. καὶ Gol τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἐμοῦ" πόσιν δὲ σὸν 
στείχω ματεύσων τῶνδε δωμάτων ἔσω. 

[9/6] σι ς 

ΠΡΕΣΒΥΤῊΣ. 

ὦ ξέν᾽, Αἰακοῦ γένεϑλον, μεῖνον, ὦ σέ τοι λέγω, — 855 
τὸν ϑεᾶς γεγῶτα παῖδα. καὶ σέ, τὴν “ήδας κόρην. 

AX. vía ὁ καλῶν πύλας παροίξας:; ὡς τεταρβηκὼς καλεῖ. 

881 μεῖνον] Valckenaer, δεινὸν L P | '] Markland, γ᾽ LP. 832 μα- 
καρίων] Markland, μακαρίαν LP 833 αἰδούμεϑ᾽ P 834 ψαύοι- 
μὲν x (eras. àv ut vid.) P, ψαύοιμεν ἂν 11, 885 γαμοῖς LP, γαμεῖς P* 

837 φής] Barnes, ἔφησϑ᾽ LP 880 πᾶσι L, πᾶσιν L? 840 usuvq- 
μένους] ed. Commeliniana, μεμνημένοις ΠΡ 844 ϑαύματ᾽ ἐστὶ τἀπὸ 
σοῦ Dobree, fort. ϑαύματ᾽ ὧν χλύω σέϑεν 846 γὰρ ἐψευδόμεϑα 
apogr. Paris. | fort. γὰρ ἐφψευδόμεϑα τῶν λόγων 841 ὴ LP 848 εἴξα- 
σιν, superscr. ἐοίκασιν, LL | τάδε] fort. τόδει 850 ἀμελεία IL P, ἀμελία, 
superscr. ἰωνικῶς διὰ τὸ μέτρον, P? 851 ὄμμασιν ἔτ᾽ LP, ὄμμασίν 
σ᾽ ir pe 855 sqq. ϑεράπων LP, πρεσβύτης Markland 856 ὠ! 
Markland, ὡς LP |fort. μείνατ᾽. Cfr. 864 — 854 fort. τεταρβηπὸς βλέ- 
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ΠΡ. δοῦλος, οὐχ ἁβρύνομαι τῷδ᾽ * ἡ τύχη γάρ μ᾽ οὐκ ἐᾷ. 

AX. τίνος; ἐμὸς μὲν οὐχί" χωρὶς τἀμὰ κἀγαμέμνονος. 

ΠΡ. τῆσδε τῆς πάροιϑεν οἴκων. Τυνδάρεω δόντος πατρός. 800 

AX. ἕσταμεν" φράζ᾽, εἴ τι χρήξεις, ὧν μ᾽ ἐπέσχες εἵνεκα. 
ΠΡ. 3j μόνω παρόντε δῆτα ταῖσδ᾽ ἐφέστατον πύλαις; 

AX. ὡς μόνοιν λέγοις ἄν, ἔξω δ᾽ ἐλϑὲ βασιλικῶν δόμων. 

IIP. ὦ τύχη πρόνοιά 9' ἡμή. σώσαϑ'᾽ o0g ἐγὼ ϑέλω. 
AX. ὃ λόγος ἐς μέλλοντ᾽ ἂν ὥση yoóvov: ἔχει δ᾽ ὄγκον τινί. 865 

KA. δεξιᾶς ἕκατι μὴ μέλλ᾽, εἴ τί μοι χρήξεις λέγειν. 

ΠΡ, οἶσϑα δῆτά μ᾽ ὅστις ὧν σοὶ καὶ τέχνοις εὔνους ἔφυν; 
KA. οἷδά σ᾽ ὄντ᾽ ἐγὼ παλαιὸν δωμάτων ἐμῶν λάτριν. 

ΠΡ, χῶτι μ᾽ ἐν ταῖς σαῖσι φερναῖς ἔλαβεν 'Ayeu£uvov ἄναξ; 

KA. ἦλϑες εἰς "4oyog μεϑ' ἡμῶν κἀμὸς 569 ἀεί ποτε. 510 
ΠΡ. ὧδ᾽ ἔχει. καὶ σοὶ μὲν εὔνους εἰμί, σῷ δ᾽ ἧσσον πόσει. 
KA. ἐκκάλυπτε νῦν zo)" ἡμῖν οὕστινας λέγεις λόγους. 

ΠΡ, παῖδα σὴν ποτ Ὁ ὃ (uus αὐτόχειρ eus χτενεῖν 

KA. πῶς; &mémvvo , ὦ γεραιέ, uüQov: οὐ γὰρ εὖ φρονεῖς. 

ΠΡ. φασγάνῳ icono φονεύων τῆς ταλαιπώρου δέρην. 875 

KA. ὦ τάλαιν᾽ ἐγώ. μεμηνὼς ἄρα τυγχάνει πύσις; 
ΠΡ. ἀρτίφρων, πλὴν ἐς σὲ καὶ σὴν παῖδα᾽ τοῦτο δ᾽ οὐ φρονεῖ. 

KA. ἐκ τίνος opes τίς αὐτὸν οὑπάγων ἀλαστόρων; 

ΠΡ. ϑέσφαϑ'. ὥς γέ φησι KeAyos, ἵνα πορεύηται στρατός. 

KA. ποῖ; τάλαιν᾽ ἐγώ, τάλαινα δ᾽ ἣν πατὴρ μέλλει κτενεῖν. 880 

ὙῈΡ. ausu πρὸς δώμαϑ᾽, EAcvqv Μενέλεως ὕπως λάβῃ. 

z&. ΟἿ Δ, 118 858 τῶδ᾽., superscr. ό, L | βαρύνομαι τῷδ᾽ F. Gu. 
apogr. Paris., γὰρ οἰστέα F. Gu. Schmidt 860 τῆσδε 

τῆς L, iim ràv P 861 οὔνεκα LP 862—865 limeolae praefixae 

inr 862 παρόντε] Bothe, πάροιϑεν LP | ταῖσδ᾽  L, παῖρκδ᾽ (c 
erasum) P 863 uóvow] Markland, μόνοις LP | βασιλικῶν) Matthiae, 
βασιλείων LP 864 σώσαϑ᾽]) Musgrave, σώσασ᾽ L, σώσας P, σῶσον P? 

865 μέλλοντ᾽ ἀνοίσει Markland, μέλλοντ᾽ ἄνεισι Vitelli | zoóvov] fort. 
λόγον Post 865 versum senis excidisse monuit Walter 866 μέλ᾽ 
LP, uc L? 867 δῆτά μ᾽] Porson, δῆϑ᾽ LP, δῆτα y L?P?| δῆτα, 
πιστὸς ὡς σοὶ F.Gu. Schmidt 808 παλαιὸν] Aldina, παλαιῶν LP 

869 χ᾽ ὦ τι μ᾽ ἐν ταῖς 1,, sed τι μ᾽ ἐν ταῖς in lit. ser. L?, χ᾽ ὦτι με 
ταῖς P, y' ov. δή μὲ ταῖς P? | σαῖς LP, σαῖσι L? 870—896 li- 
neolae praefixae pro personis in LP 870 ἐς LP, sig L? | καὶ ἐμὸς 
L, κἀμὸς L?, καὶ ἐμοὶ P 872 νῦν, superscr. δὴ, L | λέγεις] στέγεις 
F. Gu. Schmidt 813 κτενεῖν) Elmsley, κτανεῖν LP 810 ἄρα LP 
880 χτενεῖν} Elmsley, κτανεῖν ΠΡ 881 λάβοι LP, λάβη P* 
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KA. εἰς ἄρ᾽ ᾿Ιφιγένειαν “Ἑλένης νόστος ἦν πεπρωμένοο: 
ΠΡ. πάντ᾽ ἔχεις" ᾿Αρτέμιδι ϑύσειν παῖδα σὴν μέλλει πατήρ. 

KA. ὃ δὲ γάμος τίν᾽ εἶχε πρόφασιν, à μ᾽ ἐκόμισεν ἐκ δόμων; 
ΠΡ. ἵν᾽ ἀγάγοις χαίρουσ᾽ ᾿“χιλλεῖ παῖδα νυμφεύσουσα σήν. 885 
KA. ὦ ϑύγατερ, ἥκεις ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ καὶ σὺ καὶ μήτηρ σέϑεν. 
ΠΡ. οἰχτρὰ πάσχετον δύ᾽ οὖσαι" δεινὰ δ᾽ ᾿“γαμέμνων ἔτλη. 

ΚΑ. οἴχομαι τάλαινα, δακρύων νάματ᾽ οὐκέτι στέγω. 

ΠΡ, εἴπερ ἀλγεινὸν τὸ τέκνων στερομένην δακρυρροεῖν. 

KA. σὺ δὲ τάδ᾽. ὦ γέρον, πόϑεν φὴς εἰδέναι πεπυσμένος; 890 
ΠΡ. δέλτον ὠχόμην φέρων δοι πρὸς τὰ πρὶν γεγραμμένα. 

KA. οὐκ ἐῶν ἢ ξυγκελεύων παῖδ᾽ ἄγειν ϑανουμένην; 

ΠΡ. μὴ μὲν οὖν ἄγειν" φρονῶν γὰρ ἔτυχε σὺς πόσις τότ᾽ εὖ. 

KA. κᾷἄτα πῶς φέρων γε δέλτον οὐκ ἐμοὶ δίδως λαβεῖν; 
ΠΡ. Μενέλεως ἀφείλεϑ᾽ ἡμᾶς. ὃς κακῶν τῶνδ᾽ αἴτιος. 895 

KA. ὦ τέκνον Νηρῇδος. ὦ παῖ Πηλέως, κλύεις τάδε; 

AX. ἔκλυον οὖσαν ἀϑλίαν Gc, τὸ δ᾽ ἐμὸν οὐ φαύλως φέρω. 
KA. παῖδά μου καταχτενοῦσι σοῖς δολώσαντες γάμοις. 

[4Χ. μέμφομαι κἀγὼ πόσει σῷ, κοὐχ ἁπλῶς οὕτω φέρω. 

KA.]| οὐκ ἐπαιδεσϑήσομαί ys προσπεσεῖν τὸ σὸν γόνυ, 900 

ϑνητὸς ἐκ ϑεᾶς γεγῶτα᾽ τί γὰρ ἐγὼ σεμνύνομαι; 

ἐπὶ τίνος σπουδαστέον μοι μᾶλλον ἢ τέχνου πέρι; 

ἀλλ᾽ ἄμυνον, ὦ ϑεᾶς παῖ, τῇ τ᾽ ἐμῇ δυσπραξίᾳ 
τῇ τὲ λεχϑείσῃ δάμαρτι σῇ. μάτην μέν, ἀλλ᾽ ὅμως. 

σοὶ καταστέψασ᾽ ἐγώ νιν ἦγον ὡς γαμουμένην. 905 

νῦν δ᾽ ἐπὶ σφαγὰς κομίζω" σοὶ δ᾽ ὄνειδος ἵξεται. 

ὕστις οὐκ ἤἥμυνας᾽ εἰ γὰρ μὴ γάμοισιν ἐξύγης. 

ἀλλ᾽ ἐκλήϑης γοῦν ταλαίνης παρϑένου φίλος πόσις. 

πρὸς γενειάδος, πρὸς σῆς δεξιᾶς, πρὸς μητέροο᾽ 

884 τίν᾽ εἶχε LP, τίν᾽ εἶχε τὴν P? | ᾧ] Musgrave, ἥ LP, ἣ Bat- 
tier ἐκόμισεν] Heath, ἐκόμισ᾽ LP 885 ἀγάγοις] Blomfield, ἀγάγης 
LP | νυμφεύσουσα) Barnes, νυμφεύουσα LP 886 ὀλέϑρω καὶ L P, 
ὀλέϑροω, eraso καὶ, L?| σὺ] Aldina, σὴ LP 887 οὖσαι] fort. ὄντε 
888 δακρύ L, δάκρυον L?, δακρύων P | νάματ᾽] O. Hense, τ΄ ὄμματ᾽ 
LP |evéyo LP, στέγει L? P? 889 fort. μητέρ᾽ ἄλογον οὔτι τέκνων 
890 πεπυσμένα LP, πεπυσμένος L?P? 893 φρενῶν γὰρ εἶχε Nauck 

895 τῶν κακῶν LP, τῶν delevit 1,35 897 os LP, ys P? 
899 delevit Hennig 900 ys] fort. δὲ 901 γεγῶτα LL, os superscr. L*? 

902 ἢ τίνος Porson, fort. καὶ τίνος | μοι σπουδαστέον .L P, σπουδα- 
στέον μοι L?P? 900 ἵξεται P, ἵξεται P? — 907 μὴ] fort. οὐ - 909 γε- 
νειάδος σε Markland, γενειάδος δὲ O.Hense | σῆς] cs Markland | πρὸς 
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ὄνομα γὰρ τὸ σόν μ᾽ ἀπώλεσ᾽, ᾧ σ᾽ ἀμυναϑεῖν χρεών. 910 

οὐκ ἔχω βωμὸν καταφυγεῖν ἄλλον ἢ τὸ σὺν γόνυ, 

οὐδὲ φίλος οὐδεὶς πέλας μοι" τὰ δ᾽ Ayau£uvovog κλύεις 

ὠμὰ καὶ πάντολμ᾽" ἀφῖγμαι δ᾽, ὥσπερ εἰσορᾷς, γυνὴ 

ναυτικὺν στράτευμ᾽ ἄναρχον κἀπὶ τοῖς κακοῖς ϑροασύ. 

χρήσιμον δ᾽, ὅταν ϑέλωσιν. ἢν δὲ τολμήσῃς σύ μου 915 

χεῖρ᾽ ὑπερτεῖναι, σεσώμεϑ'᾽" εἰ δὲ μή. οὐ σεσώμεϑα. 
ΧΟ. δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει φίλτρον μέγα 

πᾶσίν τὲ χοινὸν ὥσϑ᾽ ὑπερκάμνειν τέκνων. 

AX. ὑψηλόφρων μοι ϑυμὸς αἴρεται πρόσω" 

ἐπίσταται δὲ τοῖς κακοῖσί τ᾽ ἀσχαλᾶν 990 
μετρίως τὲ χαίρειν τοῖσιν ἐξωγκωμένοις. 

[λελογισμένοι γὰρ οἵ τοιοίδ᾽ εἰσὶν βροτῶν 

ὀρϑῶς διαζῆν τὸν βίον γνώμης μέτα.] 

ἔστιν μὲν οὖν ἵν᾿ ἡδὺ μὴ λίαν φρονεῖν, 
ἔστιν δὲ χὥπου χρήσιμον γνώμην ἔχειν. 

ἐγὼ δ᾽ ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφεὶς 

Χείρωνος, ἔμαϑον τοὺς τρόπους ἁπλοῦς ἔχειν. 

καὶ τοῖς ᾿Δτρείδαις, ἣν μὲν ἡγῶνται καλῶς. 
πεισόμεϑ', ὅταν δὲ μὴ καλῶς. οὐ πείσομαι. 
ἀλλ᾽ ἐνθάδ᾽ ἐν Τροίᾳ v' ἐλευϑέραν φύσιν 980 
παρέχων. Aon τὸ κατ᾽ ἐμὲ χοσμήσω δορί. 

[σὲ δ᾽, ὦ παϑοῦσα σχέτλια πρὸς τῶν φιλτάτων. 

ἃ δὴ κατ᾽ ἄνδρα γίγνεται νεανίαν, 
τοσοῦτον οἶχτον περιβαλὼν καταστελῶ. 

em t$ σι 

L, πρός τε L*P 910 ἀμυνάϑειν 17, ῬῚ versum delet Hennig 911 ἄλ- 
λον L, ἄλλ P 912 πέλας (vel πελᾷ)] Markland, γελᾶ LP 914 κα- 
κοῖς} fort. ἀργοῖς 910 σεσώσμεϑ'᾽.. σεσώσμεϑα LP | si] ἣν Monk 
911 φέρειν LP, φέρει P? 918 πᾶσι LP, πᾶσιν L*P? | ὥσϑ᾽] éc9^ 
Reiske 919 ὑψιλόφρων LP, ὑψηλόφρων L?| αἴρεται L P?, ἔρεται P 
πρόσω] fort. πτερῷ | in Achillis oratione pleraque ab Euripide maiore 
abhorrere videntur. Aliquot locos ut aliena origine insignes induxi 
920—927 delet England (919—921 eicit L. Dindorf, 920—923 damnabat 
olim Hartung, 922—925 delet Paley, 925 Hennig) 920 ἐπίσταμαι 
Musgrave 922 praefigunt chori et 924 Achillis notam L P, correxit 
Burges 922 sq. delevit Dindorf (et Hermann) 922 τοιοίδ᾽ P, «ow 
l e. κοινὴ συλλαβὴ super voi ser. P? | sio: LP 925 ἔστι L, ἔστιν 
L?P 929 πείσομαι L?, πεισόμεϑα LP 5981 ἄρει, superscr. m, L P | 
τὸ] Brodeau, τῶ L.P 932—934 delevit Paley (932—943 Conington) 
932 παϑοῦσα σχέτλια) Barnes, σχέτλια παϑοῦσα LP — 933 γίνεται LP 
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κοὔποτε κόρη σὴ πρὸς πατρὸς σφαγήσεται. 935 

ἐμὴ φατισϑεῖσ᾽ * οὐ γὰρ ἐμπλέχκειν πλοκὰς 
ἐγὼ παρέξω σῷ πόσει τοὐμὸν δέμας. 
τοὔνομα γάρ. εἰ καὶ μὴ σίδηρον ἤρατο, 

τοὐμὸν φονεύσει παῖδα σήν. τὸ δ᾽ αἴτιον 
πόσις Góg' ἁγνὸν δ᾽ οὐκέτ᾽ ἐστὶ σῶμ᾽ ἐμόν, 940 
εἰ δι ἔμ᾽ ὀλεῖται διά τε τοὺς ἐμοὺς γάμους 
ἡ δεινὰ τλᾶσα κοὐκ ἀνεχτὰ παρϑένος, 

[ϑαυμαστὰ δ᾽ ὡς ἀνάξι᾽ ἠτιμασμένη. 
ἐγὼ κάκιστος ἦν ἄρ᾽ ᾿4ργείων ἀνήρ, 

ἐγὼ τὸ μηδέν, Μενέλεως δ᾽ ἐν ἀνδράσιν, 
ὡς οὐχὶ Πηλέως, ἀλλ᾽ ἀλάστορος γεγώς, 

εἴπερ φονεύσει τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει.) 

μὰ τὸν δι᾿ ὑγρῶν κυμάτων τεϑοαμμένον 
Νηρέα, φυτουργὸν Θέτιδος ἥ μ᾽ ἐγείνατο. 

οὐχ ἅψεται σῆς ϑυγατρὸς ᾿2γαμέμνων ἄναξ. 950 
οὐδ᾽ εἰς ἄκραν χεῖρ᾽. ὥστε προσβαλεῖν πέπλοις" 

ἢ Σίπυλος ἔσται πόλις. ὕρισμα βαρβάρων, 

ὅϑεν πεφύκασ᾽ οἵ στρατηλάται γένος, 

Φϑίας δὲ τοὔνομ᾽ οὐδαμοῦ κεκλήσεται. 
πιχροὺς δὲ προχύτας χέρνιβάς τ᾽ ἐνάρξεται 955 

Κάλχας ὃ μάντις. τίς δὲ μάντις ἔστ᾽ ἀνήρ, 

ὃς ὀλίγ᾽ ἀληϑῆ, πολλὰ δὲ ψευδῆ λέγει 

τυχών. ὅταν δὲ μὴ τύχῃ. διοίχεται; 

[οὐ τῶν γάμων ἕκατι μυρίαι κόραι 

ϑηρῶσι λέκτρον τοὐμόν εἴρηται τόδε; 960 

ἀλλ᾽ ὕβριν ἐς ἡμᾶς ὕβοισ᾽ "Ayeu£uvov ἄναξ. 

eo E- σι 

935 οὔποτε England 938—974 delet Dindorf 938 καὶ μὴ] 
Aldina, μὴ καὶ LP | ἠράμην Nauck 940 ἁγνὸς P 943 delevit 
Hermann 944—947 delevi (945 delevit etiam F. Gu. Schmidt, 946 
Nauck, 946 sq. Hermann) 948 τ΄, superscr. δ΄, L, τ P — 94V εἴπερ] 
Aldina, 0ezso 1) et og in ras. scripto P | φονεύσει) Schaefer, govsós 
LP 951 οὐδ᾽ ὥστε χεῖρα προσβαλεῖν πέπλοις ἄκραν Porson 952—954 
delet Stadtmueller (953 Nauck, 953 sq. Hennig) 952 μέγα πόλισμα 
Markland, πόλις ἔρεισμα Hartung, fort. χϑονὸς ἔρεισμα 954 Φϑίας 
δὲ τοὔνομ᾽] Jacobs, φϑία δὲ τοὐμόν v LP, φϑία δὲ τοὐμὸν P? 
955 ἐνάρξεται] Musgrave, ἀνάξεται ΤΡ 958 τυχὼν δ᾽ ὅταν τε Har- 
tung 959—974 delevit Hennig (962—974 etiam Nauck, 963 sq. in- 
eptos dieit Hermann, 973 sq. olim eiciebat Hartung) 959 οὐ] Len- 
ting, ἢ L, 5 P | γάμων] Canter, γαμούντων LP 961 ἐς delebat 
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χρῆν δ᾽ αὐτὸν αἰτεῖν τοὐμὸν ὄνομ᾽ ἐμοῦ πάρα. 

ϑήραμα παιδός: ἡ Κλυταιμήστρα δ᾽ ἐμοὶ 

μάλιστ᾽ ἐπείσϑη ϑυγατέρ᾽ ἐκδοῦναι πύσει. 
ἔδωκά τὸν Ἕλλησιν, εἰ πρὸς Ἴλιον 965 

ἐν τῷδ᾽ ἔκαμνε νόστος᾽ οὐκ ἠρνούμεϑ᾽ ἂν 4 i 
" ' , 3 , τὸ κοινὸν αὔξειν ὧν μέτ᾽ ἐστρατευόμην. 

νῦν δ᾽ οὐδέν εἰμι παρά γε τοῖς στρατηλάταις. 

ἐν εὐμαρεῖ τε δρᾶν τε καὶ μὴ δρᾶν καλῶς. 
τάχ᾽ εἴσεται σίδηρος. ὃν πρὶν ἐς Φρύγας 970 

ἐλϑεῖν, φόνου κηλῖσιν αἵματι χρανῶ, 

εἴ τίς μὲ τὴν σὴν ϑυγατέρ᾽ ἐξαιρήσεται. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαζε: ϑεὺς ἐγὼ πέφηνά σοι 
, 3 LA E 3 253ecf 7Ζ 

μέγιστος, οὐκ (v' ἀλλ᾽ ὅμως γενήσομαι.) 

ΧΟ. ἔλεξας, ὦ παὶ Πηλέως, σοῦ τ᾽ ἄξια 975 5. ?j 9. 5 

καὶ τῆς ἐναλίας δαίμονος. σεμνῆς 0600. 

ΚΑ. φεῦ" 
- P4 ,»» , * ΄, / 

πῶς ἂν 6 ἐπαινεσαιμι μὴ λίαν λόγοις, 

μηδ᾽ ἐνδεὴς τοῦδ᾽ ἀπολέσαιμι τὴν χάριν; 

αἰνούμενοι γὰρ ἁγαϑοὶ τρόπον τινὰ 

μισοῦσι τοὺς αἰνοῦντας, ἣν αἰνῶσ᾽ ἄγαν. 980 

[αἰσχύνομαι δὲ παραφέρουσ᾽ οἰκτροὺς λόγους. 

ἰδίᾳ νοσοῦσα᾽ σὺ δ᾽ ἄνοσος κακῶν γ᾽ ἐμῶν. 
9 , 3 2 E ^ E 5; 
ἀλλ οὖν ἔχει τοι σχῆμα. xcv ἄπωϑεν ἢ 
3 ^ e , - 3 »͵ ἀνὴρ ὁ χρηστός. δυστυχοῦντας ὠφελεῖν. 

οἴκτειρε δ᾽ ἡμᾶς" οἰχτρὰ γὰρ πεπόνϑαμεν. 985 
ἣ πρῶτα μέν σε γαμβρὸν οἰηϑεῖσ᾽ ἔχειν. 
κενὴν κατέσχον ἐλπίδ᾽“ εἶτά σοι τάχα 

olim Hartung 963 χλυταιμνήστρα LP | δ᾽ ἐμοὶ] Matthiae, δέ μοι 
LP 964 ἐχδοῦναι P et ἐκ postmodum a m. 1 inserto L, fort. ἂν 
δοῦναι 965 ἔδωκα] Hervagiana altera, ἔδωκε L P, fort. χἄδωκα | 
τὰν] Gaisford, τ᾽ ἂν LP 968sq. παρά τε... ἐν εὐμαρεῖ us Tournier 
(παρὰ δὲ Hermann) 969 καλῶς] κακῶς Kirchhoff 970 σίδηρ» L, 
σίδηρος L?, σίδηρον P, σίδηρος P? . 971 αἴματι] “Ἕλληνος Herwerden, 
fort. ἐμφύλου 975 sq. delet Paley 978 μηδ᾽] Dindorf, μήτ᾽ LP | 
ἐνδεῶς LP, 5s super ὥς scr. L* | ro?0^] Markland, μὴ τοῦδ᾽ L P | ver- 
sum delet England 919 ἀγαϑοὶ] Porson, ἀγαϑοὶ LP, oi ἀγαϑοὶ P? 
980 ἣν LP, ἐὰν P* 981—989 delevit Hennig (985 etiam Zirndorfer 
ut ex El. 672 huc relatum) 981 προσφέρουσ᾽ Hartung 982 κακῶν 
ἐμῶν Aldina 988 ἢ LP, compendio /. voc. ἄπωϑεν neglecto 7j in εν 
mut. et ; supplevit P? ^ 987 σοι] fort. σοῦ 
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ὄρνις γένοιτ᾽ Qv τοῖσι μέλλουσιν γάμοις 

ϑαν οὔσ᾽ ἐμὴ παῖς, ὅ σε φυλάξασϑαι χρεών. 
ἀλλ᾽ εὖ μὲν ἀρχὰς εἶπας, εὖ δὲ καὶ τέλος" 990 
σοῦ γὰρ ϑέλοντος παῖς ἐμὴ σωϑήσεται. 

βούλει νιν ἱκέτιν σὸν περιπτύξαι γόνυ; 

ἀπαρϑένευτα μὲν τάδ᾽ εἰ δέ σοι δοκεῖ, 
ἥξει, δι᾿ αἰδοῦς ὄμμ᾽ ἔχουσ᾽ ἐρευϑιῶν" 
εἰ δ᾽ οὐ παρούσης ταὐτὰ τεύξομαι σέϑεν, [15] eo ex 

μενέτω κατ᾽ oixovo: σεμνὰ γὰρ σεμνύνεται. 

ὅμως δ᾽ ὅσον γε δυνατὸν αἰδεῖσϑαι χρεών. 
AX. σὺ μήτε σὴν παῖδ᾽ ἔξαγ᾽ ὄψιν εἰς ἐμήν, 

μήτ᾽ εἰς ὄνειδος ἀμαϑὲς ἔλθωμεν. γύναι" 

στρατὸς γὰρ ἀϑρόος ἀργὸς ὧν τῶν οἴχκοϑεν 1000 

λέδχας πονηρὰς καὶ κακοστόμους φιλεῖ. 

πάντως δέ μ᾽ ἵκετεύοντέ 9" ἥξετ᾽ εἰς ἴσον, 
ἐπ᾿ ἀνικετεύτοις 9'* εἷς ἐμοὶ γάρ ἐστ᾽ ἀγὼν 
μέγιστος ὑμᾶς ἐξαπαλλάξαι κακῶν. 

ὡς ἕν γ᾽ ἀκούσασ᾽ ἴσϑι, μὴ ψευδῶς μ᾽ ἐρεῖν" 1005 
[ψευδῆ λέγων δὲ καὶ μάτην ἐγκερτομῶν, 

ϑάνοιμι" μὴ ϑάνοιμι δ᾽. ἢν σώσω κόρην.] 

KA. ὄναιο συνεχῶς δυστυχοῦντας ὠφελῶν. 

AX. ἄκουε δή νυν, ἵνα τὸ πρᾶγμ᾽ ἔχῃ καλῶς. 

KA. τί τοῦτ᾽ ἔλεξας; ὡς ἀκουστέον γέ cov. 1010 

AX. πείϑωμεν αὖϑις πατέρα βέλτιον φρονεῖν. 

KA. κακός τίς ἐστι καὶ λίαν ταρβεῖ στρατόν. 

AX. ἀλλ᾽ οὖν λόγοι γε καταπαλαίουσιν λόγους. 

990 τέλος] scripsi, τέλη ΤΡ 994 ἐρευϑιῶν]} scripsi (ἐρευϑρίων 
Burges) ἐλεύθερον L.P 995 εἰ δ᾽ οὐ] Hartung, ἰδοὺ LP | ταὐτὰ] 
Heath, ταῦτα ΤΡ 996 Achillis et 997 Clytaemestrae notam praef. 

LP, correxit Elmsley 996 σεμνυντέα F. Gu. Schmidt 997 delet 
Nauck 998—1035 delet Paley 1002 ἱκετεύοντέ 8] scripsi, ἱκε- 
τεύοντες LP | &&sv 1, et αὖ vid. P, ἤἥξετ᾽ P? 1003 ἐπ᾽ ἀνικετεύτοις 

(vel ἀνικετεύτῳ) 97] Weil, εἴ τ᾽ ἀνικέτευτος LP | εἷς] Nauck (εἴ τ᾽ ἀνι- 
κετεύτως᾽ εἷς), no LP 1006 sq. delevi (1005—1007 delet Conington) 

1007 ϑάνοιμι LL, ϑάνοι P, ϑάνοιμι P? 1008 συνεχῶς P et ὥς in 
ras. seripto JL 1009 δὴ νῦν LP | ἔχη mut. in ἔχει LL, ἔχει, mut. in 
ἔχη P 1011 πειϑώμεϑ'᾽ L, superscr. πείϑωμεν L vel L?, z&$ó6us0^ 
(9 priore ex c facto) P | αὖϑις] Matthiae, αὖτις LP 1013 oiv] 
Markland, οἱ LP λόγους] φόβους Musgrave, fort. φόβον 
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KA. ψυχρὰ uiv ἐλπίς" ὅ τι δὲ χρή uc δρᾶν φράσον. 

AX. ἱκέτευ᾽ ἐκεῖνον πρῶτα μὴ κτείνειν τέκνα" 1015 

ἣν δ᾽ ἀντιβαίνῃ. πρὸς ἐμέ σοι πορευτέον. 

[εὖ γὰρ τὸ χρῇζον ἐπίϑετ᾽, οὐ τοὐμὸν χρεὼν 

χωρεῖν" ἔχει γὰρ αὐτὸ τὴν σωτηρίαν. 

κἀγώ τ᾽ ἀμείνων πρὸς φίλον γενήσομαι. 

στρατός v ἂν οὐ μέμψαιτό μ᾽, εἰ τὰ πράγματα — 1020 

λελογισμένως πράσσοιμι μᾶλλον ἢ σϑένει. 

καλῶς δὲ κρανϑέντων πρὸς ἡδονὴν φίλοις 

σοί τ᾽ ἂν γένοιτο κἂν ἐμοῦ χωρὶς τάδε.] 

KA. ὡς σώφρον᾽ εἶπας. δραστέον δ᾽ ἅ σοι δοκεῖ. 
ἣν δ᾽ αὐτὰ μὴ πράσσωμεν ὃν ἐγὼ ϑέλω, 1025 

ποῦ σ᾽ αὖϑις ὀψόμεσϑα; ποῖ χρή μ᾽ ἀϑλίαν 
2 E ec ^ M ΚΞΝ 2 , - 

ἐλθοῦσαν εὑρεῖν σὴν χερ΄ ἐπίκουρον καχῶν; 

AX. ἡμεῖς σε φύλακες οὗ χρεὼν φυλάξομεν. 
, 2 , , 2 , 

ui τις σ᾽ ἴδῃ στείχουσαν ἐπτοημένην 
“Ιαναῶν δι’ ὄχλου" μηδὲ πατρῷον δόμον 1030 

2 2 ue , r1 , 3 » αἴσχυν᾽ " ὃ γάρ τοι Τυνδάρεως οὐκ ἄξιος 

κακῶς ἀκούειν" ἐν γὰρ Ἕλλησιν μέγας. 

KA. ἔσται τάδ᾽. ἄρχε" σοί μὲ δουλεύειν χρεών. 

εἰ δ᾽ εἰσὶ ϑεοί, δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
ἐσθλῶν κυρήσεις" εἰ δὲ μή. τί δεῖ πονεῖν; 1035 

XO. τίς ἄρ᾽ ὑμέναιος διὰ λωτοῦ “έβυος stroph. 

μετά τὲ φιλοχόρου κιϑάρας 
συρίγγων 9' ὑπὸ καλαμοεσ- 

σᾶν ἔστασαν ἰαχάν,. 

1014 ψυχὰ P, corr. P? | ὅ τι] Reiske, τί LP 1016 ἣν] Mark- 
land, ἂν LP 1017—1023 delevit Dindorf 1017 εἴη γὰρ L et ἡ 
eraso P | ἐπίϑετ᾽ P, v super & scr. P? | καὶ δὴ τὸ χρῇξον Hartung | 
ἔπιϑεν Musgrave 1018 αὐτὸ] Kirchhoff, τοῦτο LP 1019 τ᾽ P, τοι 
superscr. P? 1021 σϑένει, scripto o super εἰ, L 1022 καὶ πρὸς 
P et eraso καὶ L 1022 5αᾳ. καλῶς δὲ κρανϑένϑ᾽ ὧδ᾽ ἐμοῦ χωρὶς τάδε 
σοί τ᾽ ἂν γένοιτο καὶ φίλοις πρὸς ἡδονήν Stadtmueller 1024 ὦ LP, ὡς 
LP? 1025 αὖ τι μὴ πράξωμεν Monk | ὧν L P, ὧν Monk 1026 ὀψό- 
μεϑα L, ὀψόμεσθα L?P | ποῖ] scripsi, ποῦ LP 1028 φυλάξομεν] 
Markland, φυλάσσομεν LP 1082 delet F. Gu. Schmidt — 1033 ἔσται] 
Markland, ἔστιν LP 1034 post ἀνὴρ addidit σύ γε L?. Supplet σύ 
τοι ante δίκαιος Heimsoeth, ϑεῶν post ἀνὴρ Viteln 1086 τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέ- 
votor Portus, fort. τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμεναίων (vel ὑμεναίου 1088 καλαμοεσσᾶν] 
Markland, καλαμόεσσαν ΠΡ 1089 ἔστασαν, scripto Ἢ super prius «, LL 
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ὅτ᾽ ἀνὰ Πήλιον αἵ καλλιπλόκαμοι 1040 

Πιερίδες ἐν δαιτὶ ϑεῶν 
χρυσεοσάνδαλον ἴχνος 

ἐν γᾷ κρούουσαι 

Πηλέως ἐς γάμον ἦλϑον, 
μελῳδοῖς Θέτιν ἀχήμασι τόν τ᾽ Αἰακέίδαν 1045 
Κενταύρων ἀν᾽ ὕρος κλέουσαι 
Πηλιάδα καϑ' ὕλαν. 

ὁ δὲ ΖΔαρδανέδας. zig 

λέκτρων τρύφημα φίλον. 1060 

χρυσέοισιν ἄφυσσε λοιβὰν 

&v κρατήρων γυάλοις. 

ὁ Φρύγιος Γανυμήδης. 

παρὰ δὲ λευκοφαῆ ψάμαϑον 

εἱλισσόμεναι [κύκλια] 1055 

πεντήκοντα κόραι Νηρέως 

γάμους ἐχόρευσαν. 

ἀνὰ δ᾽ ἐλάταισι στεφανώδει ve χλόᾳ antistr. 
θίασος ἔμολεν ἱπποβάτας 

Κενταύρων ἐπὶ δαῖτα τὰν 1060 

ϑεῶν κρατῆρά τὲ Βάκχου. 
, Er) , x Τ Ν ΄ 

μέγα δ᾽ ἀνέκλαγον, ὦ Νηρηὶ κόρα, 

παῖδα σὲ Θεσσαλίᾳ μέγα φῶς 
μάντις ὃ φοιβάδα μοῦσαν 

εἰδὼς γεννάσειν 1065 

Χείρων ἐξονόμαζξεν,. 

1040 ὅτ᾽ ἀνὰ in ras. L, ὅταν ἀνὰ P, ὅτ᾽ ἀνὰ Ῥ5 1011 ἐν δαιτὶ) 
παρὰ δαιτὶ Kirchhoff, fort. ϑαλίαισι 1044 πηλέος L 1045 μελῳ- 
δοῖς.. ἀχήμασι)] Elmsley, μελωδοὶ. ἰαχήμασι LP 1046 ἀν᾽ ὄρος] 
Hermann, ἐν ὄρεσι LIP | πλέουσαι] Monk (χλείουσαι Brodeau), κλύου- 
σαι LP 1050 φίλον] Aldina, φίλιον LP 1055 xóxAw delevit 
Weil 1056 sq. νηρέως LP, νηρῆος L?P?]| γάμους Νηρέως Fritzsche | 
fort. ἐχόρευον 1058 στεφάνω δεῖ L? 1059 ἱπποβάτας]} Gomperz, 
ἱπποβότας LP 1062 νηρηΐ in ras. scr. L?, νηρηὶ ex νηρηεῖ, ut vid., 
GOEDSU DA 1063 παῖδα σὲ Θεσσαλίᾳ] Weil (παῖδα σὺ Θεσσαλίᾳ Kirch- 
hoff) παῖδες αἱ ϑεσσαλαὶ LP 1064 sq. μάντις ὁ φοιβάδα μοῦσαν 
εἰδώς} Hermann, μάντις δ᾽ ὁ φοῖβα μοῦσαν εἰδὼς LP, μάντις ὁ φοῖβος 
ὁ μοῦσαν τ᾽ εἰδὼς L?P* 1065 γεννάσειν) Well, γεννάσεις, scripto ἢ 
super &, L, γεννάσεις, ΒΌΡΘΥΒΟΙ. γεννήσεις, P — 1066 ἐξονόμαξεν] Monk, 
ἐξωνόμασεν LP, ἐξωνόμασσεν P? 
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ὃς ἥξει χϑόνα λογχήρεσι σὺν Μυρμιδόνων 

ἀσπισταῖς Πριάμοιο κλεινὰν 

γαῖαν ἐκπυρώσων,. 1070 

περὶ σώματι χρυσέων 

ὕπλων ᾿Πφαιστοπόνων 

κεχορυϑμένος ἔνδυτ᾽, ἐκ ϑεᾶς 

ματρὺς δωρήματ᾽ ἔχων 
Θέτιδος. ἅ νιν ἔτικτε. 1075 

μακάριον τότε δαίμονες 

τᾶς εὐπάτριδος γάμον 

Νηρήδων ἔϑεσαν [πρώτας] 

Πηλέως 9' ὑμεναίους. 

σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρα στέψουσι καλλικόμαν 1080 
πλόκαμον ᾿᾽Ζργεῖοι. βαλιὰν 

, » 2 

ὥστε πετραίων ἀπ᾽ ἄντρων ἐλϑοῦσαν [ὀρέων] 
μόσχον ἀκήρατον. βρότειον 

αἱμάσσοντες λαιμόν" 

οὐ σύριγγι τραφεῖσαν οὐδ᾽ 1085 
ἐν ῥοιβδήσεσι βουκόλων. 

παρὰ δὲ ματέρι νυμφοκόμον 
᾿Ιναχίδαις γάμον. 

ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς 

ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς [δύνασιν] ἔχει 1090 
σϑένειν τι πρόσωπον; 

ὁπότε τὸ μὲν ἄσεπτον ἔχει 
δύνασιν, & δ᾽ ἀρετὰ κατόπι- 

1068 λογχήρεσσι. mut. in λογχήρεσι L, λογχήρεσσι P 1069 ἀσπι- 
σταῖς LP, ἀσπισταῖσι L* 1073 ἐνδύτ᾽ Dindorf 1075 ἔτικτε LP, 
ἔτικτεν 1,5 1076 δαίμονες) fort. δαιτὶ ϑεοὶ 1077 sq. fort. τᾶς εὐὖ- 
πάτριδος Νηρήδων ἔϑεσαν γάμον (τᾶς εὐπάτριδος Νηρῆδός τ᾽ ἔϑεσαν 
γάμον Wei) 1018 πρώτας ex interpretatione ad εὐπάτριδος adscripta 
ortum videtur | Νηρήδων] Heath, νηρῇδος LP, νηρηΐδος L? P? 
1080 σὲ δ᾽ ἐπὶ κάρα] σὲ δ᾽, ὦ κόρα Hermann (κόρα etiam Heath), fort. 
σοῦ δ΄. ὦ κόρα 1081 βαλιὰν] Scaliger, γ᾽ ἁλιᾶν LP 1082 ὀρέων 
delevit ut ex interpretatione ad πετραίων ἄντρων adscripta ortum Din- 
dorf 1084 fort. σφάξοντες αἷμα 1086 ῥοιβδήσεσι] Dobree, δοιβδή- 
ceu LP | βουκολίων Monk 1087 μητέρι LP | vvugoxóuo Markland 
1088 (xAsivóv) ᾿Ιναχίδαις Monk | γάμον] fort. vvóv 1090 δύνασιν 
delevit Bothe 1093 δύνασιν)] Bothe, δύναμιν LP 
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oüsv ϑνατοῖς ἀμελεῖται. 

ἀνομία δὲ νόμων χρατεῖ, 109ὅ 

καὶ μὴ κοινὸς ἀγὼν βροτοῖς, 

μή τις ϑεῶν φϑόνος &AQT. 

ΚΛΥΤΑΙΜΉΣΤΡΑ. 

ἐξῆλϑον οἴκων προσκοπουμένη πόσιν, 

χρόνιον ἀπόντα κἀκλελοιπότα στέγας. 

ἐν δακρύοισι δ᾽ ἡ τάλαινα παῖς ἐμή. 1100 

πολλὰς ἱεῖσα μεταβολὰς ὀδυρμάτων,. 

ϑάνατον ἀκούσασ᾽, ὃν πατὴρ βουλεύεται. 

μνήμην δ᾽ ἄρ᾽ εἶχον πλησίον βεβηκχότος 
᾿“γαμέμνονος τοῦδ᾽. ὃς ἐπὶ τοῖς αὑτοῦ τέκνοις 

ἀνόσια πράσσων αὐτίχ᾽ εὑρεθήσεται. 1105 

AI'AMEMN9N. 

“ήδας γένεϑλον, £v καλῷ σ᾽ ἔξω δόμων 

ηὕρηχ᾽. ἵν᾿ εἴπω παρϑένου χωρὶς λόγους 
oUg οὐκ ἀκούειν τὰς γαμουμένας πρέπει. 

KA. τί δ᾽ ἔστιν, οὗ σοι καιρὸς ἀντιλάξυται; 

AI'A. ἔκπεμπε παῖδα δωμάτων πατρὸς μέτα" 1110 

ὡς χέρνιβες πάρεισιν ηὐτρεπισμέναι, 

προχύται τὲ βάλλειν πῦρ καϑάρσιον χερί, 

μόσχοι vt, πρὸ γάμων ἃς ϑεᾷ πεσεῖν χρεὼν 

"AovéutÓt, μέλανος αἵματος φυσήματα. 

KA. τοῖς ὀνόμασιν μὲν εὖ λέγεις, τὰ δ᾽ ἔργα Gov 1115 

οὐκ οἶδ᾽ ὕπως χρή μ᾽ ὀνομάσασαν εὖ λέγειν. 

1096 μὴ om. LP, addidit Hermann 1098—1105 suspecti (1099 
— 1103 delet Monk, 1100—1102 England), sed inde a v. 1098 usque 
ad v. 1210 atque etiam post hune versum ut in v. 1211—1213 (1212 sq. 
delet Boeckh) Euripidis maioris ars et ingenium vehementer deside- 
rantur (1176—1210 et 1255—1275 interpolatori tribuit L. Dindorf) 
1098 προσσκοπουμένη LP, προσχοπουμένη P* 1099 ἀπόντ᾽ ἐἔκλελοι- 
πότα LP, ἀπόντα κἀνλελοιπότα L? P? 1100 ἐδακρύοισί Ῥ] δ᾽] Mark- 
land, 9" LP 1101 ἱεῖσα πολλὰς Blaydes 1107 εὕρηχ᾽ LP 
1111 ηὐτρεπισμένοι LP, ηὐτρεπισμέναι P* 1112 καϑάρσιον) Reiske, 
καϑάρειον L P, καϑάρειον x L? P? | χερί] scripsi, χερῶν .L.P (propter 
proximum χρεών) 1113 μόσχοι LI?, μόσχο P 1114 φυσήματα 
mut. in φυσσήματα L, φυσσήματα P | versum delet England 1115 
ὀνόμασι LL P, ὀνόμασιν P? 1116 εὖ λέγειν] fort. εὐστομεῖν 1117— 
1123 delet Paley, 1122—1126 ex alia recensione fabulae illatos putat 



IPICPENEIA H EN ΑΥ̓ΛΙΔΙ 4 

χώρει δέ, ϑύγατερ, ἐκτός" οἶσϑα γὰρ πατρὺς 
πάντως ἃ μέλλει" χὑπὸ τοῖς πέπλοις ἄγε 

λαβοῦσ᾽ Ὀρέστην, σὺν κασίγνητον, τέκνον. 

ἰδοὺ πάρεστιν ἥδε πειϑαρχοῦσά σοι. 1120 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐγὼ πρὸ τῆσδε κἀμαυτῆς φράσω. 

44. τέκνον, τί κλαίεις, οὐδ᾽ ἔϑ᾽ ἡδέως ὁρᾶς, 
ἐς γῆν δ᾽ ἐρείσασ᾽ ὄμμα πρόσϑ᾽ ἔχεις πέπλους: 

KA. geb: 

τίν᾽ ἂν λάβοιμι τῶν ἐμῶν ἀρχὴν κακῶν; 
ἅπασι γὰρ πρώτοισι χρήσασϑαι πάρα 1125 

x&v ὑστάτοισι κἀν μέσοισι πανταχοῦ. 

AI'A. ví δ᾽ ἔστιν; ὥς μοι πάντες εἰς ἕν ἥκετε, 

σύγχυσιν ἔχοντες καὶ ταραγμὸν ὀμμάτων. 

KA. εἴφ᾽ ἃν ἐρωτήσω 6s γενναίως. πόσι. 

4ΓΑ. οὐδὲν κελευσμοῦ δεῖ γ᾽ ἐρωτᾶσϑαι ϑέλω. 1180 

KA. τὴν παῖδα τὴν σὴν τήν v' ἐμὴν μέλλεις κτενεῖν"; 
AI'A. &a* 

τλήμονά γ᾽ ἔλεξας, ὑπονοεῖς 9 ἃ μή 66 χρή. 
KA.  &y ἥσυχος. 

κἀκεῖνό μοι τὸ πρῶτον ἀπόχριναι πάλιν. 

AI'A. σὺ δ᾽, ἤν γ᾽ ἐρωτᾷς εἰχότ᾽, εἰκότ᾽ ἂν κλύοις. 

KA. οὐκ ἄλλ᾽ ἐρωτῶ, καὶ σὺ μὴ λέγ᾽ ἄλλα μοι. 1135 
4Γ 4. ὦ πότνια μοῖρα καὶ τύχη δαίμων τ᾽ ἐμός. 
KA. κἀμός ys καὶ τῆσδ᾽. εἷς τριῶν δυσδαϊμόνων. 

ATA. τί δ᾽ ἠδίκησαι; ΚΑ. τοῦτ᾽ ἐμοῦ πεύϑῃ πάρα; 

ὁ νοῦς ὅδ᾽ αὐτὸς νοῦν ἔχων οὐ τυγχάνει. 

Bremi, 1126 delet Monk 1117 yóo*4vycrso L, εἰ in lit. trium lit. scr. 
L?, χώρει, (su super s vel ε scr. P*) δὲ ϑύγατερ P 1118 μέλλει L P, 
μέλλει. γε L? P? | τοῖς] σοῖς Matthiae | πέπλοις] πτεροῖς F. Gu. Schmidt 
1121 πρὸ] Barnes, πρὸς LP 1124 Clytaemestrae notam habent L P, 
Iphigeniae superscr. P?| κακῶν] λόγων Hermann 1129 ὧν LP, ἃ àv 
superscr. P? 1130 κελευσμοῦ δὲῖ}) Canter, κέλευσμ᾽ οὐ δεῖ P et ἡ 
super εἴ scripto L δεῖ μ᾽ Markland, δεῖ σ᾽ Dobree 1131 zrsvsiv] 
Elmsley, χτανεῖν LP 1132 τλήμον L, τλήμονά y 1,323, τλήμονα γ᾽ P, 
πλήμονά γ᾽ P*| 8’ ἴὰ lit. ser. P? | fort. χρῆν 1133—1144 personae 
lineolis notantur in LP, etiam 1139 lineola praefixa, non 1140 
1134 εἰκότ᾽ ἂν] Markland, εἰκότα LP 1136 μοῖρα καὶ τύχη δαίμων 
T] Musgrave, τύχη καὶ μοῖρα δαίμων τ᾽ LP, τύχη καὶ μοῖρα καὶ δαί- 
μῶν γ᾽ P* 1187 ys] Matthiae, τε LP 1138 τί δ΄ ἠδίκησαι) Mat- 

v ἢ 
thiae, τί μ᾽ ἠδίκησε L, τί μ᾽ ἠδίκησε P, τίν᾽ ἠδίκησαι P?, τί σ᾽ ἠδίκησα 
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4314. ἀπωλόμεσϑα. προδέδοται τὰ κρυπτά μου. 1140 
KA. πάντ᾽ οἶδα καὶ πεπύσμεϑ᾽ ἃ σὺ μέλλεις μὲ δρᾶν" 

αὐτὸ δὲ τὸ σιγᾶν ὁμολογοῦντός ἐστί δου 
καὶ τὸ στενάζειν πολλά. μὴ κάμῃς λέγων. 

AI'A. ἰδοὺ σιωπῶ" τὸ γὰρ ἀναίσχυντον τί δεῖ 

ψευδῆ λέγοντα προσλαβεῖν τῇ συμφορᾷ: 1145 

KA. ἄκουε δή vov: ἀνακαλύψομεν λόγους. 

κοὐκέτι παρῳδοῖς χρησόμεσϑ' αἰνίγμασιν. 

πρῶτον μέν, ἵνα σοι πρῶτα τοῦτ᾽ ὀνειδίσω, 
2 x 2 x , 

ἔγημας ἄκουσάν us κἄλαβες βίᾳ, 

τὸν πρόσϑεν ἄνδρα Τάνταλον xavaxvavov, 1180 
/, 3 ' M , , 

βρέφος ve τοὐμὸν ξῶν προσούδισας πέδῳ. 

μαστῶν βιαίως τῶν ἐμῶν ἀποσπάσας. 

καὶ τὼ Ζ4ιτός σε παῖδ᾽. ἐμὼ δὲ συγγόνω 
ἵπποισι μαρμαίροντ᾽ ἐπεστρατευδσάτην᾽ 
πατὴρ δὲ πρέσβυς Τυνδαάρεώς σ᾽ ἐρρύσατο 1155 

ἱκέτην γενόμενον, τἀμὰ δ᾽ ἔσχες αὖ λέχη. 
οὗ σοι καταλλαχϑεῖσα περὶ σὲ καὶ δόμους 
συμμαρτυρήσεις ὡς ἄμεμπτος ἦ γυνή, 

ἔς τ᾿ ᾿ἀφροδίτην σωφρονοῦσα καὶ τὸ σὸν 
μέλαϑρον αὔξουσ᾽. ὥστε σ᾽ εἰσιόντα τὲ 1160 
χαίρειν ϑύραξζέ τ᾽ ἐξιόντ᾽ εὐδαιμονεῖν. 

σπάνιον δὲ ϑήρευμ᾽ ἀνδρὶ τοιαύτην λαβεῖν 

δάμαρτα φλαύραν δ᾽ οὐ σπάνις γυναῖκ᾽ ἔχειν. 

τίκτω δ᾽ ἐπὶ τρισὶ παρϑένοισι παῖδά δοι 
τόνδ᾽. ὧν μιᾶς σὺ τλημόνως uw ἀποστερεῖς. 1165 
κἄν τίς σ᾽ ἔρηται τίνος ἕκατί viv κτενεῖς, 

λέξον, τί φήσεις; ἢ ̓ μὲ χρὴ λέγειν τὰ σά; 

vel τίς σ᾽ ἠδίκησε Markland | inter 1138 et 1139 lacuna esse videtur 
1141 πεπύσμεϑ'᾽ ἃ σὺ] Elmsley (πέπυσμ᾽ Aldina), πέπεισμ᾽ (ex πέπεισμαι 
faetum in L) ἃ σὺ LP, πέπεισμ᾽ ἃ σύ ys L*P? | versum delet Paley 

1143 κάμῃς] Porson, κάμνης LP 1144 τί] Elmsley, us L.P 
1146 δὴ νῦν LP | ἀνακαλύψομεν] Kirchhoff, ἀνακαλύφψω P, ἀνακαλύψω 
γὰρ LP? 1147 χρησόμεσϑ'᾽, factum ex χρησώμεϑ', L, χρησόμεϑ'᾽ P 
1148 ὀνειδίσω LP?, ὀνειδήσω P 1151 ζῶν] Musgrave, σῷ LP 

προσούδισας]} Scaliger, προσούρισας .L, προσούρησας P, προσούδεσας P? 
zíóo] Scaliger, πάλῳ LP 1153 σε] Markland, ys LP | δὲ] Mat- 

s thiae, ve LP 1158 qv LP 1160 ὥστε 6] Canter, ὥστ᾽ LP 
1162 sq. delet Dindorf (1163 Conington) 1164 τρισσὶ LP 

| | 
| 
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“Ἑλένην Μενέλεως (va λάβῃ. καλὺν γένος 

κακῆς γυναικὺς μισϑὺν ἀποτῖσαι τέκνα. 

τἄχϑιστα τοῖσι φιλτάτοις ὠνούμεϑα. 1170 

ἄγ᾽. εἰ στρατεύσῃ καταλιπών μ᾽ ἐν δώμασιν, 

κἀκεῖ γενήσῃ διὰ μακρᾶς ἀπουσίας. 
ΤΥ Ὁ ΄ ee 3 E 

τίν᾽ ἐν δόμοις μὲ καρδίαν ἕξειν δοκεῖς; 

ὅταν ϑρόνους τῆσδ᾽ εἰσίδω πάντα: κενούς. 

κενοὺς δὲ παρϑενῶνας. ἐπὶ δὲ δακρύοις 1175 

μόνη κάϑωμαι, τήνδε ϑρηνωδοῦσ᾽ ἀεί" 
3 , , , * , e , 7 

ἀπώλεσέν G', ὦ τέκνον, ὃ φυτεύσας πατήρ. 

αὐτὸς κτανών, οὐκ ἄλλος οὐδ᾽ ἄλλῃ χερί. 

τοιόνδε μισϑὸν καταλιπὼν πρὸς τοὺς δόμους 

ἐπεὶ βραχείας προφάσεως ἔδει μόνον, 1180 
3/191 3€: YONG ^ - [i , 
ép ἢ G ἐγὼ καὶ παῖδες αἵ λελειμμέναι 

δεξόμεθα δέξιν ἥν σὲ δέξασϑαι χρεών. 
μὴ δῆτα πρὸς ϑεῶν μήτ᾽ ἀναγκάσῃς ἐμὲ 

, ' , E 9: N , κακὴν γενέσϑαι περὶ σέ, μήτ᾽ αὐτὸς γένῃ. 

εἶεν" 
ϑύσεις δὲ παῖδας, ἔνϑα τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; 1185 

τί GOL κατεύξῃ τἀγαϑόν. σφάζων τέκνον; 

νόστον πονηρόν, οἴκοϑέν γ᾽ αἰσχρῶς ἰών; 

ἀλλ᾽ ἐμὲ δίκαιον ἀγαϑὸν εὔχεσϑαί τί σοι; 
M PEE , ' iJ ec , 237 oU τἄρ᾽ ἀσυνέτους τοὺς ϑεοὺς ἡγοίμεϑ᾽ Gv, 

εἰ τοῖσιν αὐϑένταισιν εὖ φρονήσομεν; 1190 

1168 Μιενέλεως) Faehse, Μενέλαος LP | γένος] γέ vo: Fix 1170 
τἄχϑιστα) Brodeau, ταχϑεῖσα LP | versum delet Conington — 1171 εἰ] 
Elmsley, ἣν IL P | δόμασι P, δώμασι P? — 1174 ὅταν δόμους μὲν τούσδε 
προσίδω κενούς Apsines Rhet. Gr. IX 593 W., fort. ὅταν ϑρόνους μὲν 
εἰσίδω παιδὸς κενούς (παιδὸς etiam Rauchenstein) 1176 κάϑωμαι] 

Elmsley, κάϑημαι ΠΡ — 1178—1208 damnat Dindorf (1179 delet Monk, 
1177—1119 England, 1179—1184 Paley) 1177 ἀπώλεσέ LP | φιτύ- 
σας Blomfield 1179 fort. τοιάνδε μῆνιν | πρὸς τοὺς in lit. scr. L 

Post 1179 versum intercidisse monuit Matthiae 1180 ἐνδεῖ Reiske 
1182 δεξόμεσϑα P et mut. in δεξόμεϑα L 1185 παῖδας] scripsi, 
παῖδ᾽ 1, super δ᾽ rasura in L, fort. «c (vel « γ᾽) erasum, τὴν παῖδ᾽ 
L? | ἔνϑα L, sed s in ras. scr. L* 1186 τί σοι LP, τίς oi P? | 
ὃ cq ctor LP, sed ó erasum in L 1187 νόστον ἀπόνητον F. Gu. 
Schmidt, fort. ἢ νόστον ἐσϑλόν 1189 ἦ τἄρ᾽ ἀσυνέτους Valckenaer, 
fort. οὔ τἄρα συνετοὺς (οὐκ ὧρα συνετοὺς Reiske) 

Euripides, Iphigenia Aulidensis. 4 
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ἥκων δ᾽ ἐς "4oyoe προσπεσῇ τέκνοισι σοῖς; 

ἀλλ᾽ οὐ ϑέμις σοι. τίς δὲ καὶ προσβλέψεται 

παίδων σ᾽. ἵν᾿ αὐτῶν προσέμενος κτάνῃς τινά; 
ταῦτ᾽ ἦλθες ἤδη διὰ λόγων. ἢ σκῆπτρά σοι 
μόνον διαφέρειν καὶ στρατηλατεῖν G& δεῖ: 1195 

ὃν χρῆν δίκαιον λόγον ἐν '"A4ogysíowg λέγειν" 

BosAsc9", '"Ayotot, πλεῖν Φρυγῶν ἐπὶ χϑόνα; 

κλῆρον τίϑεσθϑε παῖδ᾽ ὅτου ϑανεῖν χρεών. 
ἐν ἴσῳ γὰρ ἦν τόδ᾽. ἀλλὰ μὴ σ᾽ ἐξαίρετον 

σφάγιον παρασχεῖν Ζαναΐδαισι παῖδα σήν. 1200 
ἢ Μενέλεων πρὸ μητρὸς "Egutóvqv κτανεῖν, 

οὗπερ τὸ πρᾶγμ᾽ ἦν. νῦν δ᾽ ἐγὼ μὲν ἡ τὸ σὸν 
σώζουσα λέκτρον παιδὸς ἐστερήσομαι. 

ἡ δ᾽ ἐξαμαρτοῦσ᾽, ὑπόροφον νεάνιδα 
Σπάρτῃ κομίζουσ᾽. εὐτυχὴς γενήσεται. 1205 

τούτων ἄμειψαί μ᾽ εἴ τι μὴ καλῶς λέγω" 

εἰ δ᾽ εὖ λέλεκται, νῶν μὴ δή ys κτάνῃς 
τὴν σήν τε χἀμὴν παῖδα, καὶ σώφρων ἔσῃ. 

ΧΟ. πιϑοῦ. τὸ γάρ τοι τέκνα συνσῴώξειν καλόν, 

"Aydusuvov* οὐδεὶς τοῖσδ᾽ ἂν ἀντείποι βροτῶν. — 1210 

IO. εἰ μὲν τὸν Ὀρφέως εἶχον, ὦ πάτερ, λόγον. 
πείϑειν ἐπάδουσ᾽. ὥσϑ' ὁμαρτεῖν μοι πέτρας. 
κηλεῖν τὲ τοῖς λόγοισιν οὺς ἐβουλόμην. 

ἐνταῦϑ' ἂν ἦλθον" νῦν δὲ τἀπ᾽ ἐμοῦ σοφόν, 
δάκρυα παρέξω" ταῦτα γὰρ Óvvo(ust ἄν. 1215 

ἱκετηρίαν δὲ γόνασιν ἐξάπτω σέϑεν 

τὸ σῶμα τοὐμόν, ὕπερ ἔτικτεν ἥδε GOL, 

1191—1193 delet Hennig 1191 εἰς LP | zooozsoj| Musgrave, 
προσπέσης LP, προσπέσοις Aldina et ἥκων δ᾽ àv "4oyos προσπέσοις 
England 11929 προσβλέψεται) fort. προσπτύξεται 1193 ἕν᾽] Elms- 
ley, ἐὰν LP |moocfusvos] Weil, προϑέμενος ΠΡ 1194 ἦλϑες]) Her- 
mann, ἦλϑεν L, 4349" P 1195 σε δεῖ] μέλει Musgrave, fort. ἔνι 
1196 χρῆν] Reiske, χρὴ L.P 1198 órov factum ex ὕπου in P 
1201 πρὸ] Scaliger, πρὸς LP 1202 οὗπερ] fort. ἧσπερ 1203 ἐστε- 
ρήσομαι] Reiske, ὑστερήσομαι LP 1204 ὑπόροφον]) Scaliger, ózóroo- 
qov L, ὑπόστροφον P 1206 μ᾽ si P superscr. ov P? 1207 νῶν LP?, 
vo P | μετανόει δὴ μὴ κτανεῖν Heimsoeth, malim μετανοῶν μὴ δὴ κτά- 
νῃς 1210 τοῖσδ᾽ ἂν] Burges, πρὸς τάδ᾽ LP 1212 ὁμαρτεῖν μοι} 
fort. ὁμαρτῆσαι 1214 ἀνῆλϑον LP, ἂν ἦλθον P? | σοφόν] scripsi, 
σοφά LP 1215 fort. τοῦτο | δυναίμεθ᾽ ἄν] Markland, δυναίμεϑα LP 



IPITENEIA H EN ATAIAI 51 

μή μ᾽ ἀπολέσῃς ἄωρον" ἡδὺ γὰρ τὸ φῶς 
βλέπειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆς μή μ᾽ ἰδεῖν ἀναγκάσῃς. 

πρώτη σ᾽ ἐκάλεσα πατέρα καὶ σὺ παῖδ᾽ ἐμέ: 1220 
πρώτη δὲ γόνασι σοῖσι σῶμα δοῦσ᾽ ἐμόν 
φίλας χάριτας ἔδωκα κἀντεδεξάμην. 

λόγος δ᾽ ὁ μὲν σὸς ἦν ὅδ᾽ ἀρά G', ὦ τέκνον, 
εὐδαίμον᾽ ἀνδρὸς ἐν δόμοισιν ὄψομαι. 

ξῶσάν τε καὶ ϑάλλουσαν ἀξίως ἐμοῦ; 1225 

οὑμὸς δ᾽ ὅδ᾽ ἦν αὖ περὶ σὸν ἐξαρτωμένης 
γένειον. οὗ νῦν ἀντιλάζυμαι χερί" 
τί δ᾽ ἀρ’ ἐγὼ σέ, πρέσβυν ἄρ᾽ ἐσδέξομαι 

ἐμῶν φίλαισιν ὑποδοχαῖς δόμων, πάτερ, 

πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι τροφάς; 1230 

τούτων ἐγὼ μὲν τῶν λόγων μνήμην ἔχω. 

σὺ δ᾽ ἐπιλέλησαι. καί μ᾽ ἀποκτεῖναι ϑέλεις. 
μὴ πρός σὲ Πέλοπος καὶ πρὺς ᾿Ατρέως πατρὸς 

καὶ τῆσδε μητρός. ἣ πρὶν ὠδίνουσ᾽ ἐμὲ 
νῦν δευτέραν ὠδῖνα τήνδε λαμβάνει. 1235 

τί μοι μέτεστι τῶν ᾿Ζ“λεξάνδρου γάμων 

Ελένης τε; πόϑεν ἦλϑ᾽ ἐπ᾽ ὀλέϑρῳ τὠμῷ. πάτερ; 
βλέψον πρὸς ἡμᾶς, ὄμμα δὸς φίλημά τε. 

ἵν ἀλλὰ τοῦτο κατϑανοῦσ᾽ ἔχω σέϑεν 

μνημεῖον, εἰ μὴ τοῖς ἐμοῖς πείσῃ λόγοις. 1240 

[ἀδελφέ. μικρὸς μὲν σύ γ᾽ ἐπίκουρος φίλοις. 

ὅμως δὲ συνδάχρυσον, ἱκέτευσον πατρὸς 
τὴν σὴν ἀδελφὴν μὴ ϑανεῖν" αἴσϑημά τοι 

κἀν νηπίοις ys τῶν κακῶν ἐγγίγνεται. 

ἰδοὺ σιωπῶν λίσσεταί σ᾽ OO , ὦ πάτερ. 1245 

ἀλλ᾽ αἴδεσαί μὲ καὶ κατοίχτειρον βίον. 

ς 

1219 λεύσσειν" τὰ δ᾽ ὑπὸ γῆν Plut. Mor. p. 11} 1221 γόνασι] 
Barnes, γούνασι LP 1224 εὐδαίμον᾽ | Pierson, εὐδαίμονος LP 
1927 νῦν L, vw P | ἀντιλάξυμαι)] Markland, ἀντιλάζομαι LP 
1230 πόνους τιϑηνοὺς.. τροφῆς Kayser 1233 σε] Markland, ys LP 

1234 τῆσδε L, τῆς ys P 1281 delet Matthiae 1240 πείσῃ] Elms- 
ley, πεισϑῆς LP | ἣν... πεισϑῇς Hermann | versum delet Nauck 
1941—1248 delevi (Zeitschr. f. d. oesterr. Gymn. 1878 p. 732, 1248 
iam Hartung damnavit) 1242 σὺν δάκρυσιν P 1243 τοῦ LP, τὶ 
ΤΣ ΡΞ) ἐγγίνεται LP — 1245 o' ὅδ᾽ ὦ L, σ᾽ ὦ corr. in σὲ γ᾽ ὦ, postea 
in σὲ γ᾽ ὅδ᾽ ὦ, quod mutatum in σ᾽ ὅδ᾽ ὦ, P 1346 βίου Markland 

4Ἐ 
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ναί, πρὸς γενείου σ᾽ ἀντόμεσϑα δύο φίλω" 

0 μὲν νεοσσός ἐστιν, ἣ δ᾽ ηὐξημένη.] 

ἕν συντεμοῦσα πάντα νικήσω λόγον᾽ 

τὸ φῶς τόδ᾽ ἀνθρώποισιν ἥδιστον βλέπειν. 1250 

τὰ νέρϑε δ᾽ οὐδέν" μαίνεται δ᾽ ὃς εὔχεται 
θανεῖν. καχῶς ζῆν κρεῖσσον ἢ ϑανεῖν καλῶς. 

ΧΟ. ὦ τλῆμον 'Βλένη., διὰ σὲ καὶ τοὺς σοὺς γάμους 
ἀγὼν ᾿Δτρείδαις καὶ τέκνοις ἥκει μέγας. 

AI'A. ἐγὼ τά τ᾽ οἰκτρὰ συνετός εἰμι καὶ τὰ μὴ 1255 

φιλῶ v ἐμαυτοῦ τέκνα᾽ μαινοίμην γὰρ ἄν. 

δεινῶς δ᾽ ἔχει μοι ταῦτα τολμῆσαι. γύναι, 

δεινῶς δὲ καὶ μή" τοῦτο γὰρ πρᾶξαί us δεῖ. 
ὁρᾶϑ᾽ ὅσον στράτευμα ναύφρακτον τόδε. 

χαλκέων 9' ὅπλων ἄνακτες “Ελλήνων ὅσοι, 1260 
οἷς νόστος οὐκ ἔστ᾽ ᾿Ιλίου πύργους ἔπι, 
εἰ μή σε 9Uco, μάντις ὡς Κάλχας λέγει, 

οὐδ᾽ ἔστι Τροίας ἐξελεῖν κλεινὸν βάϑρον. 

μέμηνε δ᾽ ᾿Πφροδίτη τις “Ελλήνων στρατῷ 

πλεῖν ὡς τάχιστα βαρβάρων ἐπὶ χϑόνα. 1265 
παῦσαί τε λέκτρων ἁρπαγὰς ᾿Ελληνικάς" 

οἵ τὰς ἐν "Agyeu παρϑένους κτενοῦσί μου 
ὑμᾶς τε κἀμέ, ϑέσφατ᾽ εἰ λύσω ϑεᾶς. 

οὐ Μενέλεώς us καταδεδούλωται. τέκνον, 

οὐδ᾽ ἐπὶ τὸ κείνου βουλόμενον ἐλήλυϑα. 1270 

ἀλλ᾽ Ἑλλάς, ἧ Ott, κἂν ϑέλω κἂν μὴ ϑέλω, 

ϑῦσαί 6s τούτου δ᾽ ἥσσονες καϑέσταμεν. 

1947 ἀντόμεϑα L, ἀντόμεσϑα L?P | δύω LP 1251 sq. οὐδέν 
Stob. fl. 119, 5, οὐδεὶς IL P | εὔχεται (ται 1n litura, in qua ϑανεῖν fuit, 

scr. m. 2, quae ante proximum versum θανεῖν a m. 1 omissum supple- 
vit) L, εὔχεται ϑανεῖν P, ϑανεῖν hie delevit et proximo versui, ubi 
ante χακῶς omiserat m. 1, addidit P? | καλῶς ϑανεῖν LP et Stobaeus, 

D α superscr. P? i.e. ϑανεῖν καλῶς 1256 φιλῶ v'| Markland, φιλῶν 
LP 1257 uoi] Monk (post Reiskium), us L P 12958 τοῦτο] τί ποτε 
Weil, fort. τί ποτε γὰρ δρᾶσαί us δεῖ: 1260 καλκέων LP, χαλκέων 
qp: 1262 post 1263 collocat Markland, 1263 delet Matthiae 
1263 κλεινὸν] Reiske, χαινὸν LP 1964—1275 damnat Dindorf 
(1267 sq. delet Hermann, 1269 et 1271.—12:5 tuetur Hennig) 
1264 Zumvs .. στρατόν Lobeck 1266 ᾿Ελληνικῶν Elhmsley 1207 τάς 
τ᾽ Hermann | xvevo?ci]| Scaliger, χτείνουσι L P 1268 ϑέσφατ᾽ | Sca- 
liger, ϑέσφατον LP 
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ἐλευϑέραν γὰρ δεῖ νιν ὕσον ἐν σοί, τέκνον, 

κἀμοὶ γενέσθαι. μηδὲ βαρβάρων ὕπο 

Ἕλληνας óvrag λέκτρα συλᾶσϑαι βίᾳ. — τῷ -1 σι 

KA. à τέκνον, ὦ ἕέναι, 

o? ᾽γὼ ϑανάτου τοῦ σοῦ μελέα. 
φεύγει σε πατὴρ iy παραδούς. 

IO. οἱ ᾽γὼ, μᾶτερ' ταὐτὸν ταὐτὸν 

μέλος εἰς ἄμφω mémvox ἀχῆς, 1280 
κοὐκέτι μοι φῶς 

οὐδ᾽ ἀελίου τόδε φέγγος. 

ἰὼ ἰώ. 

νιφόβολον Φρυγῶν νάπος Ἴδας τ᾽ 

ὄρεα. Πρίαμος ὅϑι ποτὲ βρέφος ἁπαλὸν ἔβαλξ 1285 
ματρὸς ἀποπρὸ νοσφίσας 

ἐπὶ μόρῳ ϑανατόεντι, 
Πάριν, ὃς ᾿Ιδαῖος 
᾿Ιδαῖος ἐλέγετ᾽ ἐλέγετ᾽ ἐν Φρυγῶν πόλει. 1290 
μή xor ὥφελεν τὸν ἀμφὶ 

βουσὶ βουκόλον τραφέντ᾽ 

[:4λέξανδρον;] 

οἰκίσαι ἀμφὶ τὸ λευκὸν ὕδωρ, ὅϑι 

κρῆναι Νυμφᾶν κεῖνται 1295 

λειμών v ἄνϑεσι ϑάλλων 
χλωροῖς καὶ ῥοδόεντ᾽ 

ἄνϑε᾽ ὑακίνϑινά vs ϑεαῖσι δρέπειν᾽" 
ἔνϑα ποτὲ Παλλὰς ἔμολε 1300 

xai δολιόφρων Κύπρις 

1274 βαρβάρων] Musgrave, βαρβάροις ΠΡ — 1215 συπλᾶσϑαι (eraso 
1) L 1977 et 1279 oi ἐγὼ LP, οἱ ἐγὼ P* 1977 τοῦ σοῦ] Heath, 
σοῦ LP 1279 μᾶτερ, ταὐτὸν ταὐτὸν] scripsi, μᾶτερ (c ex ἡ fecit L?) 
μᾶτερ (in lit. scripsit L?) ταυτὸν γὰρ * L, μέρ (alterum ào supra v. 
add. P?) ταυτὸν ταυτὸν (mut. in ταυτὸ P?) γὰρ P, μᾶτερ᾽ ταὐτὸν γὰρ δὴ 
Dobree 1280 πέπτωκ᾽ ἀχῆς]} scripsi, πέπτωκα τύχης ΠΡ 1288 hanc 
monodiam non omni ex parte elaboratam reliquisse Euripidem putat 
Dindorf 1284 νιφοβόλον LP, s super x scr. P? 1286 ματρὸς] 
Hermann, ie LP 1291 ὥφελεν] Hermann, ὥφειλε LP 1298 Aié- 
ξανδρον delevit Monk 1296 ἄνϑεσι] ἔρνεσι Hermann 1299 ἄν- 
ὅεα LP 
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Ἥρα 9" Ἑρμᾶς 9, 

ὃ zZhig ἄγγελος, 

ἃ μὲν ἐπὶ πόϑῳ τρυφῶσα 
Κύπρις. ἃ δὲ δορὶ Παλλάς, 1305 

Ἥρα vs Ζ]ιὸς ἄνακτος 

εὐναῖσι βασιλίδιν, 

κρίσιν ἐπὶ στυγνὰν ἔριν τε [τᾶς] καλλονᾶς, 

ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, ὄνομα μὰν 
φέροντα ΖΙαναΐδαισιν, ὦ κόραι, 1810 

[XO.] πρόϑυμά σ᾽ ἔλαβεν ἴάρτεμις πρὸς Ἴλιον. 
[1Φ.1 ὃ ὃὲ τεκών μὲ τὰν τάλαιναν, 

ὦ μᾶτερ ὦ μᾶτερ. 

οἴχεται προδοὺς ἔρημον. 

ὦ δυστάλαιν᾽ ἐγώ, πικρὰν 1315 
πικρὰν ἰδοῦσα ÓvGsAÉvav, 

φονεύομαι διόλλυμαι 

σφαγαῖσιν ἀνοσίοισιν ἀνοσίου πατρός. 

μή μοι ναῶν χαλκεμβολάδων 

πρύμνας ἅδ᾽ Αὐλὶς δέξασϑαι 1320 

τούσδ᾽ εἰς ὅρμους ἐς Τροίαν 
ὥφελεν ἐλάταν πομπαίαν, 

μηδ᾽ ἀνταίαν Εὐρίπῳ 

πνεῦσαι πομπὰν Ζεύς, μειλίσσων 

αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν 1325 

λαίφεσι χαίρειν, 

τοῖσι δὲ λύπαν. τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν, 
τοῖς δ᾽ ἐξορμᾶν, τοῖς δὲ στέλλειν. 

τοῖσι δὲ μέλλειν. 

ἢ πολύμοχϑον ἄρ᾽ ἣν γένος, v, πολύμοχϑον 1330 

1302 post éou&c om. 9" LP, add. 1,3 1305 sq. δορὶ δὲ Παλλάς, 
ἃ δὲ Ζιὸς ἄναχτος (ceteris deletis) Elmsley 1807 εὐναῖς Monk | βα- 

σιλίσι 1, ἘΝ βασιλοῖσι .P 1808 τᾶς delevit Matthiae 1800 ἐμὸν 

ἐμὸν δὲ Elmsley, ἐμὸν δὲ Monk | ut? (superscr. m. 1) L, μὲν P 
1310 sq. fort. φέροντα “Ιαναΐδαις προϑυύματος (ceteris deletis) 1311 
XO. et 1312 Id. delevit Reiske 1818 ἀνοσίοισιν P L?, ἀνοσίοισι L 
1321 sq. suspecti (1321 delet Herwerden, εἰς Τροίαν eicit Hartung) 
1323 μηδ᾽] Hermann, μήτ᾽ LP 1324 fort. πνεῦσαι Ζεὺς ὥφελε, μει- 
λίσσων (εἱλίσσων l'yrwhitt) 1821 τοῖσι... τοῖσι) Heath, vois .. τοῖς L.P 

1327—1329 delet O. Hense (1327 delet Hennig, 1328 sq. Monk) 
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ἁμερίων, τὸ χρεὼν δέ τι δύσποτμον 

ἀνδράσιν ἀνευρεῖν. 

ἰώ, 

μεγάλα πάϑεα, μεγάλα δ᾽ ἄχεα 

“Ιαναΐδαις τιϑεῖσα Τυνδαρὶς κόρα. 1335 

XO. ἐγὼ uiv οἰκτείρω σὲ συμφορᾶς κακῆς 
τυχοῦσαν, οἵας μήποτ᾽ ὥφελες τυχεῖν. 

Id. ὦ τεκοῦσα μῆτερ, ἀνδρῶν ÓyAov εἰσορῶ πέλας. 
€ 

KA. τόν vs τῆς ϑεᾶς παῖδα, τέκνον, ᾧ σὺ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας. 
Id. διαχαλᾶτέ μοι μέλαϑρα, δμῶες, ὡς χρύψω δέμας. 1340 

KA. τί δὲ φεύγεις, τέκνον; [Φ. ᾿Δχιλλέα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχύ- 
νομαι. 

KA. ὡς τί δή; ΙΦ. τὸ δυστυχές μοι τῶν γάμων αἰδῶ φέρει. 

KA. οὐκ ἐν ἁβρότητι κεῖσαι πρὸς τὰ νῦν πεπτωκότα. 

ἀλλὰ μίμν᾽" οὐ σεμνότητος ἔργον, ἣν ὀνώμεϑα. 

AX. ὦ γύναι τάλαινα, “ήδας ϑύγατερ, KA. οὐ ψευδῆ 99o- 
eig. 1345 

A X. δείν᾽ ἐν "Moystoug βοᾶται. — K A. τίνα βοήν; σήμαινέ μοι. 
AX. ἀμφὶ σῆς παιδός, ΚΑ. πονηρὸν εἶπας οἰωνὸν λόγων. 
AX. ὡς χρεὼν σφάξαι vw. ΚΑ. κοὐδεὶς ἐναντία λέγει; 

AX. ἐς ϑόρυβον ἐγώ τι καὐτὸς ἤλυϑον, KA. τίν᾽, ὦ Ecve; 

AX. σῶμα λευσϑῆναι πέτροισι. K A. μῶν κόρην σώζων ἐμήν; 1350 

AX. αὐτὸ τοῦτο. KA. τίς δ᾽ ἂν ἔτλη σώματος τοῦ σοῦ Ouyciv; 

1881 τὸ χρεών] Hermann, χρεὼν L P 1382 ἀνευρεῖν] ἕρπει Herwer- 
den 1333 XO. praefigunt LP | ἰὼ LP, io ἰὼ L?P? 1335 δαναΐδαις 
LP, τοῖς δαναΐδαις L?P? 1336 κακῆς IL, κακῶν ᾿ 1337 non Euripidis 

esse videtur 1888 ὦ τεκοῦσ᾽, ὦ μῆτερ Weil 1889 τόν ys τῆς ϑεᾶς 
Reiske, τὸν ϑεᾶς ys Hartung | παῖδα, τέκνον] Heath, ἀχιλλέα τέκνον 
LP, παῖδ᾽ ὦ τέκνον γ᾽ 1.3, ἀχιλλέα τέκνον γ᾽ P? | à σὺ] Hermann, ὦ 
ΤΡ 1340 μέλαϑρα] fort. τὰ κλῇϑρα. Cfr. Hipp. 808 1341 τί δὲ 
σὺ φεύγεις, τέκνον; IO. ἄνδρα τόνδ᾽ ἰδεῖν αἰσχύνομαι Hartung, τί δέ, 
τέκνον, φεύγεις: (cum Heathio) τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ κτὲ. Hermann | τόνδ᾽] 
Musgrave, τὸν LP 1848 πεπτωκότα LP, πεπραγμένα P? 1844 ὀνώ- 
μεϑα} scripsi, δυνώμεϑα LP 1345 —1348 AX.] ed. Brubachiana, 
ὙΠΟ ἼῈ 1346 τίς βοή; Herwerden 1841 λόγων] Markland, λόγον 
LP 1348 κοὐδεὶς (roig δ᾽ super versum addidit P?) ἐναντία (in 
ἐναντίον corr. P?) λέγει LP | fort. σφάξαι νεᾶνιν (νεᾶνιν iam Fix). 
KA. κοῦτις ἔλεγεν ἀντία; (εἶπ᾽ ἐναντία: Herwerden) 1349 τι] Mus- 
grave, vou L P, ys Markland | τίν᾽ Nauck, ἐς τίν᾽ LP 1350 co£ov] 
Canter, σώξειν LP, σώζεις P? 1351 τίς ἂν ἔτλη δὲ Hermann | τοῦ 
σώματος LP, τοῦ delevit 1,3 
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AX. πάντες "EAAqveg. ΚΑ. στρατὸς ὃὲ Μυρμιδὼν οὔ σοι 

παρῆν; 
AX. πρῶτος ἦν ἐκεῖνος ἐχϑρός. Καὶ. δι᾿ ἄρ᾽ ὀλώλαμεν, τέκνον. 
AX. οἵ με τὸν γάμων ἀπεκάλουν ἥσσον᾽. KA. ἀπεχρίνω δὲ τί; 
AX. τὴν ἐμὴν μέλλουσαν εὐνὴν μὴ κτανεῖν, ΚΑ. δίκαια γάρ. 1355 

AX. ἣν ἐφήμισεν πατήρ μοι. ΚΑ. κἀργόϑεν γ᾽ ἐπέμψατο. 

A X. ἀλλ᾽ ἐνικώμην κεκραγμοῦ. Κα. τὸ πολὺ γὰρ δεινὸν κακόν. 

AX. ἀλλ᾽ ὅμως ἀρήξομέν σοι. ΚΑ. καὶ μαχῇ πολλοῖσιν εἷς; 
AX. εἰσορᾷς τεύχη φέροντας τούσδ᾽; KA. ὄναιο τῶν φρενῶν. 

AX. ἀλλ᾽ ὀνησόμεσϑα. KA. παῖς ἄρ᾽ οὐκέτι σφαγήσεται; 1360 

AX. οὔκ, ἐμοῦ γ᾽ ἑκόντος. ΚΑ. ἥξει δ᾽ ὅστις ἅψεται κόρης; 

AX. μυρίοι γ᾽, ἄρξει δ᾽ Ὀδυσσεύς. ΚΑ. ἂρ’ ὃ Σισύφου γόνος: 

AX. αὐτὸς οὗτος. KA. ἴδια πράσσων, ἢ στρατοῦ ταχϑεὶς ὕπο; 

AX. αἱρεϑεὶς ἑκών. ΚΑ. πονηράν γ᾽ αἵρεσιν, μιαιφονεῖν. 

A X. ἀλλ᾽ ἐγὼ σχήσω νιν. K A. ἄξει δ᾽ οὐχ ἑκοῦσαν ἁρπάσας; 1365 
AX. δηλαδὴ ξανϑῆς ἐθϑείρας. ΚΑ. ἐμὲ δὲ χρὴ τί δρᾶν τότε; 

AX. ἀντέχου ϑυγατρός. ΚΑ. ὡς τοῦδ᾽ εἵνεκ᾽ οὐ σφαγήσεται. 

AX. ἀλλὰ μὴν ἐς τοῦτό γ᾽ ἥξει. 10. μῆτερ, εἰσακούσατε 
τῶν ἐμῶν λόγων" μάτην γάρ σ᾽ εἰσορῶ ϑυμουμένην 

σῷ πόσει" τὰ δ᾽ ἀδύναϑ᾽ ἡμῖν καρτερεῖν οὐ ῥάδιον. 1370 

τὸν μὲν οὖν ξένον δίκαιον αἰνέσαι προϑυμίας" 

ἀλλὰ καὶ σὲ τοῦϑ᾽ ὁρᾶν χρή. μὴ διαβληϑῇ στρατῷ. 
καὶ πλέον πράξωμεν οὐδέν, ὅδε δὲ συμφορᾶς τύχῃ. 
οἷα δ᾽ εἰσῆλϑέν μ᾽. ἄκουσον, μῆτερ. ἐννοουμένην᾽" 

κατϑανεῖν μὲν ἐμὲ δέδοκται" τοῦτο δ᾽ αὐτὸ βούλομαι 1375 

1352 Μῆπυρμιδὼν]} Elmsley, μυρμιδόνων LP 1354 ἥσσονα LP, 
ἥσσον᾽ L? | ózsxoivo LP, ὃ in ἃ corr. L? 1356 ἐφήμισε LP, ἐφή- 
μισεν P? 1358 μαχεῖ] Elmsley, μάχῃ LL, μάχη P 1869 τούσδε L P, 
vrovc0 P? 1362 ἄρξει] scripsi, ἄξειν L P ὕσια σύφου P, « delevit P? 

1363 ἴδια] Heath, ἰδία L.P (i.e. ἰδίᾳ) 1366 ἐθϑείρας] L. Dindorf, 
ἐθείρης LP | χρὴ τί] Gaisford, τί χρὴ L.P 1367 ἀντέχου L P?, ἀντ- 
ἔχη P | sivexw'] Nauck, ἕνεκ᾽ .L P, οὔνεχ᾽ Aldina 1368 supra finem 
voe. εἰσακούσατε scr. P? λείπί(ει), quod ad 1369 pertinet 1369 τῶν 
ἐμῶν" μάτην γὰρ εἰσορῶ L P, in marg. Asíz(s)) adser. L?, quod delevit 
L?, τῶν ἐμῶν Aóyov: μάτην γάρ σ᾽ εἰσορῶ .L?, γὰρ sig σ᾽ ὁρῶ P? | τῶν 
ἐμῶν ἐπῶν O.Hense 1372 χρή] fort. δεῖ | διαβληϑῇ} Hartung, δια- 
βληϑῆς LP 1373 ὅδε δὲ] Musgrave, ὁ δὲ, superscr. ὁ ἀχιλλεὺς .L, ὃ 
δ Ὁ 1374 εἰσῆλϑεν L, sed sv in lit. scr. 1)3, εἰσῆλϑε P | ἐννοουμέ- 
νην LP, ἐννοουμένη P 1315 μὲν ἐμὲ] Rauchenstein, μέν μοι LP 
(μέ τοι Verres de Silii Ital. Pun. 1888) 
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εὐκλεῶς πρᾶξαι παρεῖσά γ᾽ ἐχποδὼν τὸ δυσγενές. 

δεῦρο δὴ σκέψαι uc0' ἡμῶν, μῆτερ, ὡς καλῶς λέγω" 

εἰς ἔμ’ Ελλὰς ἡ μεγίστη πᾶσα νῦν ἀποβλέπει. 
κἀν ἐμοὶ πορϑμός τε ναῶν καὶ Φρυγῶν κατασκχαφαί, 

τάς τε μελλούσας γυναῖκας ἤν τι δρῶσι βάρβαροι, 1380 

μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν τὰς ὀλβίας ἐξ ᾿Ελλάδος, 

τὸν ᾿Βλένης τίσαντας ὄὕλεϑρον, ἣν ἥρπασεν Πάρις. 
ταῦτα πάντα κατϑανοῦσα ῥύσομαι, καί μου κλέος. 

᾿Ελλάδ᾽ ὡς ἠλευϑέρωσα. μακάριον γενήσεται. 
καὶ γὰρ οὐδέ τοί τι λίαν ἐμὲ φιλοψυχεῖν χρεών. 1380 

πᾶσι γάρ μ᾽ Ἥλλησι κοινὸν ἔτεκες, οὐχὶ σοὶ μόνῃ. 

ἀλλὰ μυρίοι μὲν ἄνδρες ἀσπίσιν πεφραγμένοι. 
μυρίοι δ᾽ ἐρέτμ᾽ ἔχοντες. πατρίδος ἠδικημένης. 

δρᾶν τι τολμήσουσιν ἐχϑροὺς χὑπὲρ “Ελλάδος ϑανεῖν. 
ἡ δ᾽ ἐμὴ ψυχὴ μί᾽ οὖσα πάντα κωλύσει τάδε; 1390 
τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἂρ ἔχοιμεν ἀντειπεῖν émog; 

κἀπ᾽ ἐκεῖν᾽ ἔλϑωμεν᾽ οὐ δεῖ τόνδε διὰ μάχης μολεῖν 
πᾶσιν ᾿4ργείοις γυναικὸς εἵνεκ᾽ οὐδὲ κατϑανεῖν. 

εἷς y ἀνὴρ κρείσσων γυναικῶν μυρίων ὁρᾶν φάος. 

εἰ δ᾽ ἐβουλήϑη πρόϑυμα τοὐμὸν "Aovsuig λαβεῖν, 189: 

ἐμποδὼν γενήσομαι ᾽γὼ ϑνητὸς οὖσα τῇ ϑεῶ; 
ἀλλ᾽ ἀμήχανον" δίδωμι σῶμα τοὐμὸν ᾿Ελλάδι. 
ϑυύετ᾽. ἐκπορϑεῖτε Τροίαν. ταῦτα γὰρ μνημεῖά μου 

ὡς eo σι 

διὰ μαχροῦ, καὶ παῖδες οὗτοι καὶ γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμή. 

βαρβάρων δ᾽ Ἕλληνας ἄρχειν εἰκός. ἀλλ᾽ οὐ βαρβάρους. 1400 

μῆτερ, “Ἑλλήνων τὸ μὲν γὰρ δοῦλον, οἵ δ᾽ ἐλεύϑεροι. 

1810 γ᾽] v Hermann | δυσγενές L, δυσμενές P 1818 συναποβλέπει. 
LP, νῦν ἀποβλέπει L?P? 18805α. τάς τε μελλούσας γυναῖκας μηκέϑ᾽ 
ἁρπάζειν ἐᾶν, ceteris deletis, Conington 1382 delet Monk (ut olim 
Hartung) | ἣν LP, ἦν τιν᾽ L* P? 1384 μακάριον] μυρίον L. Dindorf 

1385 τοί vi] Elmsley, vo. LP | λίαν LP, λίαν γ᾽ P* 1386 κοινὴν 
Elmsley 1389 τολμήσουσ᾽ LP, τολμήσουσιν L?P?|cs χ᾽ ὑπὲρ (vs χ᾽ 
in lit. ser. L?, fuerat fort. καὶ ὑπὲρ) L, χ᾽ ὑπὲρ P, vs superscr. P* 
1391 τοῦτ᾽ ἂρ LP, τοῦτο γ᾽ ἄρ᾽ L?, τοῦτο τ᾽ ἄρ P? | fort. τί τὸ δίκαιον 
τοῖσδε, μῆτερ, ἔχομεν (τοῦτό γ᾽; &oc γ᾽ ἔχομεν Bremi) 1393 ἕνεχ᾽ LP 
ut 1367 1394 εἷς ἀνὴρ Hermann ὁρῶν Dobree 1395 πρόϑυμα] 
scripsi, σῶμα LP, τὸ σῶμα P* 1396 γενήσομαι ᾽γὼ] Reiske, γενή- 
cou ἐγὼ LP 1398 ϑύετ᾽ ἐχπορϑεῖτε LP?, ϑύετε πορϑεῖτε P 
1899 γάμοι καὶ δόξ᾽ ἐμή] fort. γαμήλιον λέχος (vel τέλος). Cfr. Or. 1050 

1400 ἄρχειν sixóg Aristot. Pol. I 2, εἰκὸς ἄρχειν LP 1401 οἵ δ᾽ 
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XO. τὸ uiv σόν, ὦ νεᾶνι, γενναίως ἔχει" 

τὸ τῆς τύχης δὲ καὶ τὸ τῆς ϑεοῦ νοσεῖ. 
AX.  "Ayau£uvovog παῖ. μακάριόν μέ τις ϑεῶν 

ἔμελλε ϑήσειν, εἰ τύχοιμι σῶν γάμων. 1405 

ξηλῶ δὲ σοῦ uiv ᾿Ελλάδ᾽, “Ελλάδος δὲ σέ. 
εὖ γὰρ τόδ᾽ εἶπας ἀξίως τε πατρίδος" 

[τὸ ϑεομαχεῖν γὰρ ἀπολιποῦσ᾽, ὅ σου κρατεῖ, 
ἐξελογίσω τὰ χρηστὰ τἀναγκαῖα τε. ] 
μᾶλλον δὲ λέκτρων σῶν πόϑος μ᾽ ἐσέρχεται 1410 
ἐς τὴν φύσιν βλέψαντα᾽ γενναία γὰρ εἶ. 
ὕρα δ᾽. ἐγὼ γὰρ βούλομαί σ᾽ εὐεργετεῖν 

λαβεῖν τ᾽ ἐς οἴκους" ἄχϑομαί τ᾽, ἴστω Θέτις. 

εἰ μή σὲ σώσω Ζίαναΐδαισι διὰ μάχης 

ἐλϑών. ἄϑρησον᾽ ὁ ϑάνατος δεινὸν κακόν. 1415 

Τῶπ δλέγῶωξταδες uetus o DT 

ἡ Τυνδαρὶς παῖς διὰ τὸ σῶμ᾽ ἀρκεῖ μάχας 

ἀνδρῶν τιϑεῖσα καὶ φόνους" σὺ Ó', ὦ ξένε, 
(ἡ ϑνῇσκε Ov ἐμὲ μηδ᾽ ἀποκτείνῃς τινά, 
ἔα δὲ σῶσαί μ᾽ ᾿Ελλάδ᾽, ἣν δυνώμεϑα. 1420 

AX. ὦ λῆμ᾽ ἄριστον, οὐκ ἔχω πρὸς τοῦτ᾽ ἔτι 
λέγειν, ἐπεί σοι τάδε δοκεῖ" γενναῖα γὰρ 

φρονεῖς" τί γὰρ τἀληϑὲς οὐκ εἴποι τις ἄν; 

ὅμως δ᾽, ἴσως γὰρ κἂν μεταγνοίης τάδε, 

[ὡς οὖν ἂν εἰδῇς τἀπ’ ἐμοῦ λελεγμένα. 1425 
ἐλθὼν τάδ᾽ ὅπλα ϑήσομαι βωμοῦ πέλας. 

ὡς οὐκ ἐάσων σ᾽ ἀλλὰ κωλύσων ϑανεῖν. 

[χρήσῃ δὲ καὶ σὺ τοῖς ἐμοῖς λόγοις τάχα, 
ὅταν πέλας σῆς φάσγανον δέρης ἴδῃς. 

᾿" 
(of in lit. scr. L?) ἐλεύϑεροι (νι ras. ex v ut videtur correctum) LL, τὸ 
δ᾽ ἐλεύϑερον P, οἵδ᾽ ἐλεύϑεροι P? 1406 σοῦ corr. apogr. Paris., ro? 
quip 1407 eicit Hermann 1408 sq. delevit Monk 1409 r&vcy- 
καῖά τε] Reiske, τά τ᾽ ἀναγκαῖα ys 1, Ἐ", τάδ᾽ ἀναγκαῖα ys P 1410 
μοι σῶν LP, σῶν 1,5 P? 1411 τὴν] σὴν Scaliger 1415 ἄϑρησον L, 
ἄϑροισον P 1410 λέγω τάδε, post τάδε superscripto λείπᾷει), LL P, 
λέγω τάδ᾽ οὐδὲν οὐδὲν (οὐδέν᾽ P?) εὐλαβουμένη L?P?, eraso λείπει, in.L 

1417 ἀρκεῖ] Hardion, ἄρχει LP (εν in lit. ser. P?) | μάχας LP, μά- 
ins L? 1424 γὰρ] Hermann, ys LP 1425 delevit cum Dindorfio 
Hermann 1426 ἐλϑὼν τάδ᾽ LP?, ἐλθόντα δ᾽ P 1428—1432 dele- 
vit Dindorf Hermannum qui v. 1427—1432 interpolatori tribuerat se- 
cutus (1430—1432 damnat Monk) 
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οὔκουν ἐάσω σ᾽ ἀφροσύνῃ τῇ σῇ ϑανεῖν᾽ 1430 
ἐλϑὼν δὲ σὺν ὕπλοις τοῖσδε πρὸς ναὺν ϑεᾶς 

καραδοκήσω σὴν ἐκεῖ παρουσίαν.) 

Id. μῆτερ. τί σιγῇ δακρύοις τέγγεις κόρας; 

KA. ἔχω τάλαινα πρόφασιν ὥστ᾽ ἀλγεῖν φρένα. 

Id. παῦσαί μὲ μὴ κάκιξε' τάδε δ᾽ ἐμοὶ πιϑοῦ. 148 

KA. λέγ᾽" ὡς παρ᾽ ἡμῶν οὐδὲν ἀδικήσῃ, τέκνον. 

Id. μήτ᾽ οὖν ye τὸν σὺν πλόκαμον ἐχτέμῃς τριχός. 

wor ἀμφὶ σῶμα μέλανας ἀμπίσχῃ πέπλους. 

ΚΑ. τί δὴ τόδ᾽ εἶπας. τέκνον; ἀπολέσασά σε 

IO. οὐ σύ yc σέσωμαι. κατ᾽ ἐμὲ δ᾽ εὐκλεὴς ἔσῃ. 1440 
KA. πῶς εἶπας; οὐ πενϑεῖν μὲ σὴν ψυχὴν χρεών; 
IO. ἥκιστ᾽, ἐπεί μοι τύμβος οὐ χωσϑήσεται. 

KA. τί δέ; τὸ ϑνήσκειν οὐ τάφος νομίζεται; 

IO. βωμὺς ϑεᾶς μοι μνῆμα τῆς Ζ]ιὸς κόρης. 

KA. ἀλλ᾽, ὦ τέκνον, σοὶ πείσομαι" λέγεις γὰρ εὖ. 1445 
Id. ὡς εὐτυχοῦσά γ᾽ ᾿Ελλάδος τ᾽ εὐεργέτις. 
KA. τί δὴ κασιγνήταισιν ἀγγείλω σέϑεν; 

ΙΦ. μηδ᾽ ἀμφὶ κείναις μέλανας ἐξάψῃς πέπλους. 

[KA. εἴπω δὲ παρὰ σοῦ φίλον ἔπος τι παρϑένοις; 
IO. χαίρειν γ᾽. Ὀρέστην τ᾽ ἔχτρεφ᾽ ἄνδρα τόνδε μοι. 1150 
KA. προσέλκυσαί νιν ὕστατον ϑεωμένη. 

IO. ὧὦᾧ φίλτατ᾽. ἐπεκούρησας ὅσον εἶχες φίλοις. 
KA. ἔσϑ᾽ ὅ τι κατ᾽ "Agyog δρῶσά σοι χάριν φέρω; 
IO. πατέρα τὸν ἁμὸν μὴ στύγει πόσιν δὲ σόν. 

ΚΑ. δεινοὺς ἀγῶνας διὰ σὲ δεῖ κεῖνον δραμεῖν. 1455 

IO. ἄκων uw ὑπὲρ γῆς Ελλάδος διώλεσεν. 

1435—1437 lineolae praefixae pro personarum notis in LP 1436 
ἀδικήσῃ LP, literas κη delevit, at easdem superseripsit P?, ἀτυχήσεις 
Canter — 1437 μήτ᾽ οὖν σὺ Elmsley, μή μοι σὺ Hermann 1438 delet 
Burges 1439 δὴ τόδ᾽ Barnes, δῆτα τόδ᾽ LP | τέκνον] Markland, ὦ 
τέκνον LP 1440 σέσωσμαι LP | εὐκλεὴς ἔσῃ] fort. εὔτεκνος καλῇ 
1441—1466 solae lineolae praefixae in L, 1441-—1451 in P 1448 δὲ 
LP, δαὶ L?, δὴ Gaisford | τὸ ϑνήσκειν] 8«vobciww Paley (τί δέ, τοῖς 
ϑανοῦσιν Reiske) 1445 ἀλλ, ἄρ᾽ P? 1447 δαὶ ex δὲ vel δὴ 
corr. L?, δὲ P, δή Gaisford | ἀγγείλω] Weil, ἀγγελῶ ΤΡ 1448 ἐξ- 
ἄψῃς) Reiske, ἐξάψῃ LP  1449—1452 delevi 1449 τί P 1450 τόνδ᾽ 
ἐμοί LP, τόνδε μοι P? — 1454 πατέρα τὸν ἀμὸν] Scaliger, πατέρα τὸν 
ἐμὸν L P, πατέρα γε τὸν ἐμὸν L? | δὲ] Hartung, τε L P, γε Elmsley — 1455 
δεῖ κεῖνον] Porson, κεῖνον δεῖ L P, fort. χρὴ κεῖνον — 1456 διώλεσε L P, 
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KA. δόλῳ δ᾽, ἀγεννῶς "Adrgéog τ᾽ οὐκ ἀξίως. 
IO. τίς μ᾽ εἶσιν ἄξων πρὶν σπαράσσεσϑαι κόμης; 
KA. ἐγώ, μετά γε σοῦ ΙΦ. μὴ σύ γ᾽ οὐ καλῶς λέγεις. 
KA. πέπλων ἐχομένη σῶν IO. ἐμοί, μῆτερ, πιϑοῦ, — 1460 

μέν᾽" ὡς ἐμοί τε σοί τε κάλλιον τόδε. 
πατρὸς δ᾽ ὀπαδῶν τῶνδέ τίς μὲ πεμπέτω 
᾿“ρτέμιδος ἐς λειμῶν᾽, ὅπου σφαγήσομαι. 

KA. à τέκνον, οἴχῃ; IO. καὶ πάλιν γ᾽ οὐ μὴ μόλω. 
KA. λιποῦσα μητέρ᾽; [Φ. ὡς δρᾷς γ᾽, οὐκ ἀξίως. 1465 

KA.  Gy£o, μή μὲ προλίπῃς. IO. οὐκ ἐῶ στάξειν δάκρυ. 

ὑμεῖς δ᾽ ἐπευφημήσατ᾽, ὦ νεάνιδες, 
παιᾶνα τὴμῇ συμφορᾷ Ζ]ιὸς κόρην 

Ἄρτεμιν" ἴτω δὲ ΖΙαναΐδαις εὐφημία. 

κανᾶ δ᾽ ἐναρχέσϑω τις, αἰϑέσϑω δὲ πῦρ 1410 
προχύταις καϑαρσίοισι, καὶ πατὴρ ἐμὸς 

ἐνδεξιούσθω βωμόν᾽ ὡς σωτηρίαν 

“Ἕλλησι δώσουσ᾽ ἔρχομαι νικηφόρον. 

ἄγετέ μὲ τὰν ᾿ἸΙλίου 1475 
καὶ Φρυγῶν ἑλέπτολιν. 

στέφεα περίβολα δίδοτε, φέρε- 

τε πλόκαμος ὅδε καταστέφειν᾽" 
χερνίβων τὲ παγάᾶς. 

ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ ναὸν 1480 
ἀμφὶ βωμὸν άρτεμιν, 

τὰν ἄνασσαν ἄρτεμιν, 

τὰν μάκαιραν" ὡς ἐμοῖσιν, εἰ χρεών, 

αἵμασι ϑύμασί τε 1485 
ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω. 

διώλεσεν 1,3 1458 σπαράσσεσϑαι) Elmsley, σπαράξεσθϑαι LP | κόμης 
LP, κόμας P* 1459 ἔγωγε μετὰ σοῦ Markland 1461 Clytaeme- 
strae nota praefixa et continuo deleta in P 1465 μητέρα LP ὁρᾷς 
y, εὐκαρδίως F.Gu. Schmidt, fort. ὁρᾷς, καταξίως — 1407 ἐπεφημήσατ᾽ 
JS corritps 1472 σωτηρίαν] fort. ναυκληρίαν 1475 Iphigeniae 
notam praefixit .L? | ἰλίου ex ἡλίου fecit LL 1479 παγάς] Reiske, 
παγαῖσιν LL, sed ow post παγαῖ vel wow post παγᾶ add. L?, παγαῖσι P 

1480 ἀμφὶ ναὸν delet Monk | veóv 1, P?, λὰὺν P — 1484—1480 fort. 
ὡς ἐμοῖς αἵμασιν εἰ ϑέμις ϑέσφατ᾽ ἐξαλείψω 1484 sq. super εἰ scr. 
ἀρχὴ, super ve scr. rsÀ (1. 6. τέλος) .L 
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ὦ πότνια πότνια μᾶτερ, οὐ δάκρυά γε σοι 
δώσομεν ἁμέτερα᾽ 

παρ᾽ ἱεροῖς γὰρ οὐ πρέπει. 1490 
ὦ νεάνιδες, 

συνεπαείδετ᾽ ἥρτεμιν 

Χαλκίδος ἀντίπορον, 

ἵνα τε δόρατα μέμονε δάια 1495 

δι᾿ ἐμὸν ὄνομα τᾶσδ᾽ Αὐλίδος 
στενοπόροισιν ὕρμοις. 

ἰὼ γᾶ μᾶτερ ὦ Πελασγία, 
Μυκηναῖαί τ᾽ ἐμαὶ ϑεράπναι. 

ΧΟ. καλεῖς πόλισμα Περσέως, 1500 

Κυκλωπίων πόνον χερῶν; 

IO. ἐϑρέψαϑ᾽ Ἑλλάδι μὲ φάος" 
ϑανοῦσα δ᾽ οὐκ ἀναίνομαι. 

ΧΟ. κλέος γὰρ οὔ δὲ μὴ λίπῃ. 
IO. Ἰὼ iÓ. 1505 

λαμπαδοῦχος ἁμέρα 
Ζιός τε φέγγος. ἕτερον 

αἰῶνα καὶ μοῖραν οἰκήσομεν. 

χαῖρέ μοι. φίλον φάος. 

[XO. i io. 
ἴδεσϑε τὰν ᾿Ιλίου 1510 

xci Φρυγῶν ἑλέπτολιν 

στείχουσαν. ἐπὶ κάρα στέφη 

βαλλομέναν χερνίβων τὲ παγάς. 

1487 chori et 1491 Iphigeniae notam praefigunt L P, delevit Seid- 
ler 1487 μᾶτερ) Hermann, uso LP, μῆτερ veteres editiones 
1488 οὐ] England, ὡς LP 1490 ἱεροῖς 1, P?, ἱερεῖς P — 1491—1497 
choro tribuit Monk 1491 o om. L, addidit L?, ἰὼ ἰὼ Hermann 
1495 ἵνα rs] fort. ἵνα τὰ vel ἔνϑα. Cfr. Phoen. 645 δώρατα LP, δό- 
o«vc L?P? | μέμονε in μέμῃνε mut. P? | à&i«] νάϊα olim Hermann 
1496 sq. fort. ἅλιον οἶδμα διαπερᾶν λινοπόροισιν αὔραις | post αὐλίδος 
addidit m. recentissima καὶ, quod vix perspicuum (England £v legit) 
1498 μᾶτερ] Seidler, μῆτερ LP 1499 fort. Μυκηναῖοι | ϑεράπναι L, 
ϑεράπαιναι L*P 1502 ἐθρέψαϑ᾽.. us φάος] Elmsley, ἔϑρεψας (su- 
perser. ἐμὲ L)..uéy« φάος LP 1507 ἕτερον in ras. scr. L? et sic 
sine dubio etiam 1, 1508 ἕτερον αἰῶνα LP, ἕτερον erasit L? 
1509 φίλον ex φίλος fecit .L 1510—1531 delevit Kirchhoff, 1532— 
1629 Porson. Vide ad v. 1 1512 στέφεα Seidler — 1513 παγαῖς LP, 
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βωμόν ys δαίμονος ϑεᾶς 

ῥανίσιν αἱματορρύτοις 151 

ϑανοῦσαν εὐφυῆ τε σώματος δέρην 
σφαγεῖσαν. εὔδροσοι παγαὶ 

πατρῷαι μένουσί σὲ χέρνιβές τε 

στρατός τ᾽ ᾿Δχαιῶν ϑέλων 
Ἰλίου πόλιν μολεῖν. 1520 
ἀλλὰ τὰν Zhióg κόραν 

κλήσωμεν "Aotsuuv, ϑεῶν ἄνασσαν. 
ὡς ἐπ᾽ εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ὦ πότνα, ϑύμασιν βροτησίοις 

χαρεῖσα. πέμψον ἐς Φρυγῶν 1525 

γαῖαν ᾿Ελλάνων στρατὸν 
καὶ δολόεντα Τροίας ἕδη. 

᾿“γαμέμνονά τε λόγχαις 
᾿Ελλάδι κλεινότατον στέφανον 
δὸς ἀμφὶ κάρα ξὸν 1080 

κλέος ἀείμνηστον ἀμφιϑεῖναι. 

ΑΓΤΈΛΟΣ. 

ὦ Τυνδαρεία παῖ, Κλυταιμήστρα. δόμων 

ἔξω πέρασον, ὡς κλύῃς ἐμῶν λόγων. 

ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑ. 

φϑογγῆς κλύουσα δεῦρο σῆς ἀφικόμην. 

ταρβοῦσα τλήμων χἀκπεπληγμένη φόβῳ. 1535 

μή μοί τιν᾽ ἄλλην ξυμφορὰν ἥκεις φέρων 

πρὸς τῇ παρούσῃ. ALI. σῆς μὲν οὖν παιδὸς πέρι 
ϑαυμαστά σοι καὶ δεινὰ σημῆναι ϑέλω. 

KA. μὴ μέλλε τοίνυν, ἀλλὰ φράζ᾽ ὅσον τάχος. 
ΑΓΓ. ἀλλ᾽, ὦ φίλη δέσποινα. πᾶν πεύσῃ σαφῶς. 1540 

λέξω δ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς. ijv τι μὴ σφαλεῖσά μου 

παγὰς 1,2 1514 βωμὸν διαίμονος Markland 1516 ϑανοῦσαν] ῥα- 
νοῦσαν Markland, fort. αἰονῶσαν | s0gv& . . δέραν Dindorf 1518 πα- 
τῶαι P, fort. πατρῷοι | μένουσι χέρνιβές τέ cs Seidler — 1522 ἄτεμιν P | 
9sov]| ϑεὰν Hennig 1524 πότνκα eraso | L, πότνια P | ϑύμασιν] 
Hermann, ϑύμασι LP 1530 κάρα 9" Scaliger, fort. κάρα δ᾽ 
1532 χλυταιμνήστρα LP 1533 κλύεις LP, χλύης L?, κλύοις P? 
1536 ἥκῃς Aem. Portus 1538 fort. xo? δεινὰ 1541 μου] zov 
Markland 
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γνώμη ταράξῃ γλῶσσαν ἐν λόγοις ἐμήν. 

ἐπεὶ γὰρ ἱκόμεσϑα τῆς zoo κόρης 

᾿Πρτέμιδος ἄλσος λείμακάς τ᾽ ἀνϑεσφόρους. 

ἵν᾽ ἣν ᾿Ἰχαιῶν σύλλογος στρατεύματος. 1545 
σὴν παῖδ᾽ ἄγοντες, εὐθὺς IAoyc(ov 0yAog 

ἠϑοοίζεϑ᾽. ὡς δ᾽ ἐσεῖδεν "Ayau£uvov ἄναξ 

ἐπὶ σφαγὰς στείχουσαν εἰς ἄλσος κόρην. 

ἀνεστέναξε, κἄμπαλιν στρέψας κάρα 

δάκρυα προῆγεν, ὀμμάτων πέπλον προϑείς. 1550 

ἣ δὲ σταϑεῖσα τῷ τεκόντι πλησίον 
5 

ἔλεξε τοιάδ᾽ * ὦ πάτερ, πάρειμί σοι, 

τοὐμὸν δὲ σῶμα τῆς ἐμῆς ὑπὲρ πάτρας 

καὶ τῆς ἁπάσης ᾿Ελλάδος γαίας ὕπερ 

ϑῦσαι δίδωμ᾽ ἑκοῦσα πρὸς βωμὸν ϑεᾶς 1555 
ἄγοντας. εἴπερ ἐστὶ ϑέσφατον τόδε. 

καὶ τοὐπ᾽ ἔμ᾽ εὐτυχεῖτε. καὶ νικηφόρου 
δορὸς τύχοιτε πατρίδα T ἐξίκοισϑε γῆν. 

πρὺς ταῦτα μὴ ψαύσῃ τις ᾿Αργείων ἐμοῦ" 
σιγῇ παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως. 1560 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε; πᾶς δ᾽ ἐθάμβησεν κλύων 
εὐψυχίαν τε κἀρετὴν τῆς παρϑένου. 

στὰς δ᾽ ἐν μέσῳ Ταλθύβιος, ᾧ τόδ᾽ ἦν μέλον. 
εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῷ" 

Κάλχας δ᾽ ὃ μάντις ἐς χανοῦν χρυσήλατον 1565 

ἔϑηκεν ὀξὺ χειρὶ φάσγανον σπάσας 

κολεῶν ἔσωϑεν, κρᾶτά τ᾽ ἔστεψεν κόρης. 

ὁ παῖς δ᾽ ὁ Πηλέως ἐν κύκλῳ βωμὸν ϑεᾶς 

λαβὼν κανοῦν ἔβρεξε χέρνιβάς 9^ ὁμοῦ. 

ἔλεξε δ᾽ ὦ παῖ Ζηνὺς "ἄρτεμις ϑηροκτόνε, 1570 

1544 ἀνθϑεσφόρους LP, ἀνθηφόρους L?P? 141 ἐσεῖδεν hic LP 
1549 ἀνεστέναξε P 1550 δάκρυε πρόσϑεν ὀμμάτων Semitelos 

1557 εὐτυχοῖτε Aldina 1δῦ8 δορὸς} Pierson, δώρου LP 1561 ἐθάμ 
Duos L.P 1567 κουλεῶν L P, κολεῶν L?P?, ὀλῶν Musgrave | κόρης ex 
κόρος fecit P 1568 πηλέος L, πηλέως P 1669 ἔβρεξε] Weil, ἔϑρεξε L P 

1510 et 1571 et verba δέξαι τὸ ϑῦμα 1572 in L in spatio vacuo scripsit 
manus antiqua (L ante 1570 λείπει] στίχος] scripserat, quod nune era- 
sum) 1570 o διὸς (διὸς 1n litura verborum παῖ £nvóg) ἄρτεμις ϑηροκτόνε 
L?, ὦ παῖ ξηνὸς ἄρτεμις ϑηροκτόνε P, verbis παῖ... ϑηροχτόνε linea 
transfixis superscripsit ϑηροχτόν᾽ ἄρτεμι παῖ διός P?, ὦ παῖ Ζηνός. ὦ 
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τὸ λαμπρὸν εἱλίσσουσ᾽ ἐν εὐφρόνῃ φάος, 
δέξαι τὸ ϑῦμα τόδ᾽ ὅ γέ σοι δωρούμεϑα 

στρατός τ᾽ ᾿Αχαιῶν ᾿4γαμέμνων ἄναξ 9" ὁμοῦ, 
ἄχραντον αἷμα καλλιπαρϑένου δέρης. 

καὶ δὸς γενέσθαι πλοῦν νεῶν ἀπήμονα 1575 

Τροίας τε πέργαμ᾽ ἐξελεῖν ἡμᾶς δορί. 
ἐς γῆν δ᾽ ᾿Δτρεῖδαι πᾶς στρατός τ᾽ ἔστη βλέπων. 
ἱερεὺς δὲ φάσγανον λαβὼν ἐπεύξατο. 

λαιμόν τ᾽ ἐπεσκοπεῖϑ'᾽, ἵνα πλήξειεν v: 
ἐμοὶ δέ v' ἄλγος οὐ μικρὸν εἰσῇει φρενί, 1580 

κἄστην νενευκώς᾽ ϑαῦμα δ᾽ ἣν αἴφνης ὁρᾶν" 

πληγῆς κτύπον γὰρ πᾶς τις ἤσϑετ᾽ ἂν σαφῶς, 

τὴν παρϑένον δ᾽ οὐκ εἶδεν οὗ γῆς εἰσέδυ. 
βοᾷ δ᾽ ἱερεύς, ἅπας δ᾽ ἐπήχησε στρατός. 

ἄελπτον εἰσιδόντεο ἐκ ϑεῶν τινος 1585 

φάσμ᾽, οὗ γε μηδ᾽ δρωμένου πίστις παρῆν᾽ 

ἔλαφος γὰρ ἀσπαίρουσ᾽ ἔκειτ᾽ ἐπὶ χϑονὶ 
ἰδεῖν μεγίστη διαπρεπής τε τὴν ϑέαν, 

ἧς αἵματι βωμὸς ἐραίνετ᾽ ἄρδην τῆς ϑεοῦ. 
κἀν τῷδε Κάλχας πῶς δοκεῖς χαίρων ἔφη; 1590 

ὦ τοῦδ᾽ ycuOv κοίρανοι κοινοῦ στρατοῦ, 

ὁρᾶτε τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἡ ϑεὸς 

προύϑηκε βωμίαν. ἔλαφον ὀρειδρόμον; 

ταύτην μάλιστα τῆς κόρης ἀσπάζεται. 

ὡς μὴ μιάνῃ βωμὸν εὐγενεῖ φόνῳ. 1595 

ἡδέως vs τοῦτ᾽ ἐδέξατο, καὶ πλοῦν οὔριον 

δίδωσιν ἡμῖν Ἰλίου τ᾽ ἐπιδρομάς. 
πρὺς ταῦτα πᾶς τις ταρσὸν cios ναυβάτης, 

χώρει τὲ πρὸς ναῦν" ὡς ἡμέρα τῇδε δεῖ 

λιπόντας ἡμᾶς Αὐλίδος κοίλους μυχοὺς 1000 

9nooxróvs Nauck. Ceterum inde ab hoc v. reliquam partem fabulae in 
novo folio scripsit manus recentior in P 1573 ᾿“γαμέμνων τ᾽ ἄναξ ὁμοῦ 
Sealiger — 1578 inde ab hoc v. textum alia manus scripsit in L. Haec 
pars recentissimi poetae est | ἱρεὺς P 1580 τ᾽ ἄλγος ex τ᾽ ἄργος fe- 
cit P, unde τάρβος Nauck 1583 εἶδεν) anonymus (et Matthiae), oi- 
δὲν LP οὗ ex oí fecit P 1689 ἐρραίνετ᾽ L, ἐραίνετ᾽ mut. in ἐρραί- 
vev P 1592 ἡ factum ex ὁ in L, ἡ P 1593 βωμία P 1595 “μιάνῃ 
apogr. Paris, μιάνον LP 1598 ταρσὸν] scripsi, ϑάρσος LP | cios 
ναυβάτης LP?, «io καὶ ναυάτης P. Fort. síos. Cfr. Hel. 1535 
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Alyevov οἷδμα διαπερᾶν. ἐπεὶ δ᾽ ἅπαν 

κατηνϑρακώϑη ϑῦμ᾽ ἐν “Πφαίστου φλογί. 

τὰ πρόσφορ᾽ ηὔξαϑ'᾽, ὡς τύχοι νύστου στρατύς. 

πέμπει δ᾽ ᾿“γαμέμνων μ᾽ ὥστε σοι φράσαι τάδε. 

λέγειν 9' ὁποίας ἐκ ϑεῶν μοίρας κυρεῖ 1605 

x«i δόξαν ἔσχεν ἄφϑιτον καϑ᾽ ᾿Ελλάδα. 

ἐγὼ παρὼν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω" 
ἡ παῖς σαφῶς σοι πρὸς ϑεοὺς ἀφίπτατο. 

λύπης δ᾽ ἀφαίρει καὶ πόσει πάρες χόλον" 

ἀπροσδόκητα δὲ βροτοῖς τὰ τῶν ϑεῶν. 1010 

σώζουσί 9' οὺς φιλοῦσιν. ἦμαρ γὰρ τόδε 

ϑανοῦσαν εἶδε καὶ βλέπουσαν παῖδα σήν. 

ΧΟ. ὡς ἥδομαί τοι ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἀγγέλου" 

ζῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσι σὸν μένειν φράζει τέκος. 
KA. à παῖ, ϑεῶν τοῦ κλέμμα γέγονας; 1615 

πῶς δὲ προσείπω; πῶς δ᾽ οὐ φῶ 

παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην μύϑους. 

ὥς σου πένϑους λυγροῦ παυσαίμαν; 

ΧΟ. καὶ μὴν ᾿Δγαμέμνων ἄναξ στείχει, 

τούσδ᾽ αὐτὸς ἔχων σοι φράζειν μύϑους. 1620 

ATA. γύναι, ϑυγατρὸς ἕνεκ᾽ ὄλβιοι γενοίμεϑ᾽ v 

ἔχει γὰρ ὄντως ἐν ϑεοῖς ὁμιλίαν. 

χρὴ δέ cs λαβοῦσαν τόνδε μόσχον νεαγενῆ 

στείχειν πρὸς οἴχουθ᾽ ὡς στρατὸς πρὸς πλοῦν δρᾷ. 

καὶ χαῖρε" χρόνιά yc τἀμά σοι προσφϑέγματα 1625 

Τροίηϑεν ἔσται. καὶ γένοιτό σοι καλῶς. 

ΧΟ. χαίρων, ᾿Δτρείδη. γῆν ἱκοῦ Φρυγίαν. 

χαίρων δ᾽ ἐπάνηκε. 

κάλλιστα μοι σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας ἑλών. 

1607 δὲ in lit. L?, «s P 1610 βροτοῖς) Barnes, βροτοῖσι LP 
1615 rov L 1616 δὲ (à ex o? factum) L, δ᾽ οὐ P 1618 παυσαί- 
μαν factum ex παυσαίμην in L 1620 αὐτὸς] Heath, αὐτοὺς LP 
1621 οὔνεκ᾽ corr. in ἕνεχ᾽ LP | ϑυγατρὸς εἵνεκ᾽ ὀλβίξζοιμεϑ᾽ ἄν Her- 
mann 1625 ys ex γὰρ factum in P, delet Barnes Subscriptum 
in L nihil, in P τέλος ἰφιγενείας τῆς ἐν αὐλίδι 

Quae schol. Aristoph. Ran. 1310 ex hae fabula affert, ea ad Tau- 
rieae Iphigeniae v. 1090 referenda esse monuit Bergler. 

Euripides, Iphigenia Aulidensis, Ὁ 



APPENDIX 
coniecturas minus probabiles continens. 

In personarum indice "A4ycu. ϑεράπων. χορός... ᾿Δχιλλεύς. ἄγγελος 
malebat olim Dindorf 

1 Prologum, euius fuerit fragm. apud Aelian. Anim. VII 39 asser- 
vatum, deperditum esse putat Musgrave 4 μάλα δὴ (vel γὰρ) Mark- 
land 4sq. post 8 collocat, lacunam inter 3 et 4 statuens, Schliack 

ὃ τό τ᾽ ἐπ᾽ Blomfield | ὄξυφρόν ἐστιν Hartung, qui v. 4. 5 post στείχω 
v. 9 interponit πρόσεστιν Paley 1 ΠΡ. et 9 ΑΓΑ. delet Bremi (σεί- 
ριος scribens) 7 ἐγγὺς) ἑξῆς Hermann 8 Πλειάδος] Πτωκάδος 
Musgrave, γ᾽ Ἑλίκης Hartung | Πτωκὺς ἀΐσσων Bothe | αἰσῶν Vater | 
ΠΡ. Αἴϑων ἔτι μεσσήρης Weil 9 4ΓΑ. delet, expungens σιγαὶ à'.. 
ἄναξ 10—13 Monk, item, οὔκουν φϑόγγος γέ τις ὀρνίϑων scribens (nisi 
v.10 οὔτε σκυλάκων scriptum fuerit) deletis versibus 10—13 Hermann | 
οὐ μὴν φϑόγγος y Blomfield, xo? νῦν φϑόγγος γ᾽ Hennig 

10 σιγὴν δ᾽ ἄνεμοι Blomfield — 12 £wvoc9" ἄσσεις Beck 16 στεί- 
qousv εἴσω editiones veteres 

22 xci φιλότιμον (vel τό τε φιλότιμον) Markland, χὼ (i.e. καὶ ὃ) 
φιλότιμον Lenting, καὶ φιλοτίμοις Paley, καὶ τὸ περισσὸν F.G. Schoene, 
κἄτι {πρόσωϑεν τόδε λεύσσουσιν. γλυκὺ Kayser, καὶ φιλοτίμῳ *»* Kvi- 
éala 23 λύπῃ Hermann 24 ὀρϑώσαντ᾽ olim coniciebam 

34—42 delet, lacunam post v. 33 statuens, England 

41 κἀκ τῶν Naber 43 fort. τί νέον περὶ σοί, βασιλεῦ, τί νέον: | 
παρὰ σοί Porson 41 sq. πέμπειν. .τε δικαιοῖ Hermann, πέμπειν... 
τ᾽ ἐδικαίου Herwerden 48 col νυμφοκόμον Bothe Post 48 lacu- 
nam statuit, versibus 49—114 ante v. 1 transpositis, in quibus pro 110 
—114 scribit {γέροντι δώσω πρὸς Κλυταιμνήστραν φέρειν πιστὸς γὰρ 
ἀλόχῳ τοῖς τ᾽ ἐμοῖς ἔστιν δόμοις Hartung, item Hermann, qui 108—114 
sic scribit: ἔγνων... μεταγράφω κατ᾽ εὐφρόνην | ἐς τήνδε δέλτον, ἣν Κλυ- 
ταιμνήστρᾳ λάϑρᾳ πέμψω πρὸς "Apoyos. ἃ δὲ κέκευϑεν ἐν πτυχαῖς. | 
φράσω γέροντι, τὸν τάδ᾽ ἐκπονεῖν ϑέλω. | πιστὸς... ἐμοῖς ἐστιν δόμοις, 
item England, qui 110—114 spurios iudicat 40-- 114 et 117 sq. Euri- 
pidi minori tribuit Dindorf 

53 φόνος] φϑόνος Markland 56 τύχης 9" Markland 
62 τῷ συναμυνεῖν, si τίς νιν £x Heimsoeth — 63 ἔχοντα νοσφίξοι Her- 

werden | ἀπώσειξεν olim coniciebam — 64sq. delet Klinkenberg, 65—69 
Hermann . 66 εὖ δέ πως] εὖ δή πως Heath, ἐμπέδως Nauck, ὧδέ πως 
Klotz 68 διδοὺς Elmsley 69 ózov Heath, ὅτῳ DBoissonade | ὅτου 
πνοαί σφ᾽ ἥκοιεν Kayser | versum delet Klinkenberg 
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170 ὡς δὲ Hermann 71 Φρυγῶν {Πριάμου γόνος), deleto v. 72, 
Klinkenberg, Φρυγῶν ἀτάσϑαλος, item deleto v. 72, F. Gu. Sehmidt 
72 χρίνων zo)" Fecht | ἔχει] λέγει Nauck 13 uiv] μάλ᾽ Burges 
74 delet Burges | χρυσῷ δὲ Markland τὸ λαϑὼν Markland | ἔχδημον 
δόμων, deletis v. 11---τ9. Klinkenberg — 77 (οἰστρῶν ἄμμορος vel οἱστρῷᾷ 
κἄμμορος Kviéala) | etiam πόρον vel πόρῳ vel τορῶς Markland, uóyo 
Musgrave, πόϑῳ "Toup (quod si probabis, praeterea legendum οἰστρη- 
Qeíg? Gaisford), foo Burges, μόρον Bremi, zoóuov Hermann, μένος 
Matthiae, μολών M. Seyffert, vouóv Faust 

80 δόρυ Markland 83 ἵπποις 9" ὕπλοισίν 9" Hartung, qui olim 
versum delebat ^ 84 κἀμὸν στρατηγεῖν κρᾶτα Seidler, κάτα στρατηγεῖν 
τόνδε Camper, κᾷἄᾷτα στρατηγεῖν μὲν ἐμὲ Vitelli, κάτα στρατηγεῖν κἀμὲ 
England | στρατηγήσοντα vel στρατηλατοῦντα Markland, στρατοῦ γ᾽ 
ἄνακτα Jacobs | κἄτα] κάρτα Heath, πᾶσι Reiske, τἄκρα Musgrave, 
κοινὰ Hartung, πάντα F. Gu. Schmidt, ὅπλα τὰ (olim ὕπατα) Weil, 
πρῶτα Rauchenstein, ταῦτα Madvig, λεχτὰ τὰ C. Busche, καὶ κατὰ 
C. Hude, ξυνὰ Tucker, εἶτα Gloél 85 σύγγονόν τε Reiske 87 δὲ] 
γὰρ Markland 88 χαϑ᾽ ᾿Ελλάδα Burges 89 «cyonuévo Hemster- 
huys, λελημμένοις Nauck 

92 delet Klinkenberg 93 ϑύσασιν οὐκ Klinkenberg 96 τλὰς 
τήν γ᾽ ἐμὴν καταχτανεῖν Hilberg 

100 πέμπειν] ἄγειν Ehmsley 102 ϑέλει Mehler — 104—114 delet 
Khnkenberg 105 ἀντιπαρϑένου Reiske, ἀρτιπαρϑένου Heath, etiam 
ἀμφὶ παρϑένον Hennig | ἀντὶ παρϑένου γάμου Bohnhoff | versum delet 
Herwerden 107 Κάλχας τ᾽ Hennig 107 sq. etiam ἔγωγ᾽ Ὀδυσσεὺς 
Μενέλεως Κάλχας 97: ἃ δ᾽ οὐκ ἔγνων τότ᾽ ὀρϑῶς, μεταγράφω καλῶς 
πάλιν Stadtmueller | Μενέλεώς v' ἐγώ 97. ἃ δ᾽ οὐ | καλῶς τότ᾽, αὖϑις 
Vitelli 108 μεταγράφω βελτίονα Hartung, μεταγράφω γ᾽ ἄλλως τὰ νῦν 
F. Gu. Schmidt, μεταγράφω πάντως πάλιν C. Busche, fort. μεταγράφω 
παλίντροπα 109 εὐφρόνην ἅμα Fix, εὐφρόνην λάϑρα Hartung 

1175sq. delet Vitelli 
120 κολπώδη πέρατ᾽ Hartung 121 καύλιν Markland | 494v. ἀκλύ- 

σταν τ᾽ Musgrave, AvÀtv τε χλυτάν Lobeck 122 δὴ] τῆς Reiske 
1929 sq. εἰς ἄλλας γὰρ δαίσομεν ὥρας παιδὸς τῆς σῆς ὑμεναίους anony- 

mus, εἰς ἄλλας γὰρ δὴ παιδὸς δαίσομεν ὥρας ὑμεναίους Herwerden, εἰς 
..y&o δεῖ παιδὸς δαῖσαί μ᾽ ὑμεναίους Stadtmueller 128 παιδὸς δαί- 
σεις ὑμεναίους Rauchenstein, δαίσομεν αὐτῆς ὑμεναίους Vitelli  (διοίσο- 
μὲν Erasmus) 125 sqq. ἐπαρεῖ; τόδε καὶ δεινὸν σοί, σῇ v ἀλόχῳ σή- 
pour τὲ. England 126 sq. col σῇ τ᾽ ἀλόχῳ τόδε δεινόν (ceteris de- 
letis) Hermann 127 τόδε καὶ δεινόν Agamemnmoni tribuit Musgrave | 
δεινόν. σήμαιν᾽ Markland 

130—132 κεινοῖς... οἱ δώσειν λέχτροις Weil 182 εὐνὰς] ξεύγλας 
Musgrave 134sq. οὕτω τῷ ϑεᾶς.. Δαναοῖς; Markland, o? τῷ τῆς 
θεᾶς... ΖΙαναοῖς: J. B. Hutter, fort. ὅστις τῷ ϑεᾶς.. Δαναοῖς 138 fort. 
πίπτων εἰς 

145 μή τοι Heath 149 post 152 transponit Hermann, delet Monk 
κλήζων Merlo | ὕρμα Markland, ἐξόρμους olim Hermann, ἑἐξορμῶν vel 
ἐξώπιος olim Vitelli. Nonnulla ante 150 excidisse conicit Boissonade 

149 sq. χκλήϑρων δ᾽ ἐξείσαις ἤν νιν Vitelli, κλήϑρων δ᾽ ἔξω φρουρᾶς nv 
οὖν vel χλήϑρων δ᾽ ἐξαράσαις ἤν νιν Stadtmueller 149 sqq. χλήϑρων 

m 
Ὁ 
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δ᾽ ἐξόρμοις ἣν γάρ νιν πομπαῖς ἀντήσῃς, πάλιν ἐσορμάσεις τοὺς χαλι- 
νούς Bothe, κλήϑρων ἐξόρμοις ἣν δ᾽ αὖ σφιν πομποῖς v ἀντήσῃς, πάλιν 
ἐξόρμα, τούς ys χαλινοὺς Camper 

100 σαῖς γὰρ πομπαῖς ἀντήσας νιν H. Buchholtz | ἤν σφιν vel ἣν 
νῦν Markland, ἣν σὺν Klotz, ἢν οὖν Weil, ἤν που Rauchenstein, ἣν 
ταῖς England | wiv delet Hermann 150 sq. ἣν γὰρ mzoiv..£Éóou« 
κεῖσε χαλινούς Schoene, ἤδη γ᾽ ἢν πομπαῖς... πάλιν εἴφ᾽ ὁρμᾶν σεισιχα- 
λίνους "Tucker 101 πάλιν ἐξορίσεις τῶνδε χαλινούς Bremi | ἐξόρμους 

σεῖε Hermann, ἐξ ὁρμᾶς σεῖε Weil, ὅρμησον, σεῖε England, δὁρμασάσαισι 
(et 152 ἔξει) Bohnhoff, ἄψορρον σεῖε vel ἐξόρμα κεῖσε Stadtmueller 
152 νιν ἱεὶς, deleto riv in v. 150, Monk | ϑεμέλας Welcker, ϑεμέϑλοις 
Bohnhotf 157 λάμπει δ᾽ "Hog Kirchhoff, λάμπουσ᾽ "Hos delet Paley 

161 δ᾽ οὐδεὶς ὄλβιος sig τέλος Nauck ^ 163—302 recentiori poetae 
tribuebat olim Hermann El. doctr. metr. p. 547 et 725 167 στενό- 
zooov Markland 169 (ἀγχίαλον Monk) 

111—184 delet Dindorf 171 (og ἂν ἰδοίμαν Markland) i71 
delet et 172—184 post 191 transponit, scribens 173—178 ἃς ἐπὶ Τροίαν 
"Ayeu£uvov στέλλει. τιμωροὺς ᾿Ελένας et 196 —202 πεσσῶν μορφαῖς 700- 
μένους πολυπλόχοις Παλαμήδεά τὲ (ceteris expunctis), delens etiam 
v. 192, nunc nescio quis — 172 ᾿ἡχαιῶν δέ Monk, "4rosió&v τε Camper, 
ἀρήων vs Hermann, ἀλκαίων τὲ Fix 172 sq. Ayotóv .. ἡμιϑέων delet 
Hartung, "4rosió&r..Gvridéov scribit Fritzsche 173 ἃς Hermann 
173 sq. αἷς ἐπὶ Τρῷάς τ᾽ ἐλάτᾳ χιλιοναύτᾳ et 178 ἐπὶ τάν 9" Camper 

183 ἔριν ἔκρινε μορφᾶς &v Porson 188 νεοϑαλὴῆ Blaydes 
199—302 delet Dindorf 193 delet Hartung 194 τῆς (τᾶς 

Elmsley) Σαλαμῖνος Brodeau, τοὺς Σαλαμῖνος Hermann, τοῖς Σαλαμίνοις 

Dindorf 195 πρῶτ᾽ ἐπὶ ϑάκοις Hartung 198 ἔτεκε Monk 
200 χεχαρημένον] κάτοχον Monk 201 Ἄρεως (et 180 ἔλαβεν) sunt 

qui scribant 206 τὸν delet Bothe 206—215 τὸν... λαιψηροδρόμαν 
᾿ἁχιλῆ, τὸν... ἐξοπόνασεν, ὃν εἶδον ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά τε κροκάλαισιν 
ἅμιλλαν ἔχοντα δρόμου σὺν ὕπλοισι. ποδοῖν περὶ νίκας πρὸς τέτρωρον 
ἅρμα — 216—230 ὁ διφρηλάτας δ᾽ ἐβοᾶτ᾽.. οὗ καλλίστους ἰδόμαν πώ- 
λους πυρσότριχας... ἁρματείους statuit Hermann 207 λαιψηρόδρομόν 
τ᾿ Ay Paley | ̓ἀχιλῆα delet Hartung 208 τὸν Θέτις Hartung 

210 εἶδον ἐν αἰγιαλοῖς Fritzsche 210 sq. ἴδον αἰγιαλοῖς παρά τε 
κροχκάλαις xri. vel εἶδον ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά vt κροχάλαις χτὲ. vel εἶδον 
ἐπ᾽ αἰγιαλοῖς παρά τὲ κροχάλαισιν ἔχοντα δρόμον σὺν ὕπλοισιν Her- 
mann | αἰγιαλοῖς παρὰ κροκάλαις τὲ Monk 211 παρά γε C. Busche | παρὰ 
χροκάλοις Hartung 215 εἱλίσσων Fritzsche | “ἑλίσσων περὶ νύσσας 
Musgrave (malim νύσσαν) 219 χρυσοδαιδάλτοις Tyrwhitt 

221 μέσσους Heath 221—223 interpolatori tribuerit Hermann 
224 ἀντήρης χαμπαῖσι δραμών, versu post 226 transposito, Hartung 

233 ὄψιν) ἧσιν Heimsoeth 234 μείλιον Barnes, μείλιχον Mark- 
land, μεῖλιν Weil, μελίφρον᾽ England | μᾶλλον &óov&v Hermann, μείλι- 
jov χαράν Heimsoeth 280 πλάταις Bothe 2817 post 238 ponit Weil 

240 ϑεαί delet Madvig 241 πρύμνας Pierson | Agyiàéov Boeckh 
245 παῖς ἦν, ὃν τρέφει Ταλαὸς πατήρ Markland | ὅν vs Herwerden 
249 ϑεὰν] ϑοὰν Wei 

251 (ὥρμασ᾽ εὔϑετον vel ἄνϑετον Musgrave) | ἄρμασιν ϑετὸν]) εὔϑε- 
τον Madvig, ἕρμα v' εὔϑετον Heimsoeth  ϑετὸν) ϑοὼὰν Firnhaber, ϑετὰν 
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Bothe, ϑετὴν olim Nauck, ϑεὰν Weil 252 τε] τι Markland, γε 
Musgrave — 253 τὸ δὲ Βοιωτῶν ὕπλισμα Hermann | A4óvov δ᾽ ἐξόπλισμα 
πόντιον (ἐκ 265 relinquens) Weil 

261 Φωκίδος τ᾽ Markland | δ᾽ ἀπὸ] δίοπος Musgrave — 262 “οχρὸς 
δὲ Scaliger, 4oxo&g τε Madvig | 4ozooig δ᾽ ἔτασσ᾽ Musgrave, 4oxooict 
τοῖσδ᾽  Firnhaber 265 ἐκ γαίας δὲ Heimsoeth 266 ᾿“τρέως παῖς 
Hermann 268 cov δ᾽ ἄδραστος ἦν Tyrwhitt, σῆμ᾽ [Ἄδραστος ἦν F. G. 
Schoene, σὺν δ᾽ ἄρ᾽ αὐτὸς ἦν Mehlhorn, σὺν δ᾽ ἄϑραυστος ἦν M. Seyf- 
fert, σὺν δ᾽ ἄτρεστος ἦν Palmer, συνδυαστὸς ὧν Tucker 209 ὡς φίλ᾽ 
ὠφελῶν F.G. Schoene 

212 Ἑλλὰς] ᾿Ελένας Vitz, fort. αὖϑις — 215 πρύμναισι Markland 

971 "Eviévov olim Nauck 9718qq. Αἰνιάνων δὲ δωδεκάστολοι νᾶες 
ἦσαν (ἔκ τε Περραιβίας», ὧν.. λεώς: Εὐρύτου δ᾽... τῶνδ᾽ (ἔχγονος κλυ- 

τός, σὺν τρισὶν τέταρτος ὧν ταξιάρχοισι). λευκήρετμον δ᾽ (ἔτασσ᾽ » "Aon 
Τάφιον ἡγεμὼν Μώσγης, Φυλέως λόχευμα, τὰς ᾿Εχίνας λιπὼν {ϑοαῖς ναυ- 
civ» νήσους... ἀπροσφόρους Hermann 218 Γουνεὺς ἄναξ L. Dindorf 

281 54. τοὺς ᾿Επειοὺς πᾶς ὠνόμαζ᾽ ἐκεῖ λεώς" Εὐρύτου παῖς δ᾽ ἄνασσε 
F. G. Schoene 9283 λευχηρέτμων δ᾽ ἄρα Ταφίων ἡγεμὼν Tyrwhitt 
284 Τάφιον] Θάλπιος Leopard | εἶδον ὧν Reiske, ἦγον ὧν Firnhaber, 
ἡγήτωρ F. G. Schoene | ἄνασσε] νώμασε Musgrave 286 τὰς ᾿Εχίνας 
ἐκλιπών Vitelli λιπὼν {ἐπηύϑυνεν. Herwerden 289 sqq. {Μαρτίου 
παῖς δὲν δεξιῷ κέρας λαιὸν (0g) ξυνᾶγε, τῶν ἄσσον ὥρμει πλάταις" 
Αἴας δ᾽ ὁ Σαλαμῖνος ἔντροφος, ἐσχάταισι συμπλέκων κτὲ. Hermann 

290 λαιῷ ξύναγε δεξιὸν κέρας L. Dindorf 290 sq. δεξιὸν πρὸς 

πέρας ὃς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε (vel κέρας ὃς τὸ λαιὸν ξυνᾶγε), τῶν ἄσσον 
ὥρμει πλάτας F. G. Schoene 293—295 ὡς... λεών delet Weil 
294 sq. ἐνθάδ᾽ Giov καὶ ναυβάταν εἰδόμαν πόρευμα, deletis v. 299 sq., 
Bothe 297 βαρβάρους {γε Maltby Post 298 lacunam statuit 
Musgrave 299 ἔνϑα δάϊον Scaliger 299 sq. ἔνϑα δ᾽ εἰδόμαν τὸ 
πᾶν νάϊον στράτευμα Paley 

801 κλείουσα Beck | ἃ κατιδοῦσ᾽ ἀγακλύτου L. Dindorf | etiam σύγ- 
κλυδος G. Dindorf 302 μνήμῃ Markland Ante 303 anapaestos 
aliquot excidisse putat Hermann 306 πράσσοις γ᾽ Mekler 807 σὲ 
Hartung 308 οὐδὲ σὲ φέρειν γ᾽ ἅπασιν Elmsley, οὐ δεῖ φέρειν σε 
πᾶσιν Bothe 

310 μεϑείην Dindorf 315 βίᾳ] ἔχει, deleto v. 316, England 
811 τίς δέ γ᾽. vel τίς δ᾽ ὅδ᾽ (vel ὅ y ) Markland, τίς δ᾽ ὅδ᾽ probat 
Boeckh | ἔα, τίς ἐν πύλαισι. Bremi 318 χκαιριώτερος κλύειν Nauck 
319 post 317 transponit (318 seni tribuens) Bothe 

321 ὡ᾽ τρέως i. e. ὁ 4rof£oc Markland 322 ἐργμάτων vel πραγ- 
μάτων Markland, ῥαμμάτων Gomperz 323 ἀπαλλάξω Reiske 324 
πάντα Vitelli 326 ἃ σὺ] og Paley 

330 fort. τὸ βουλόμενον ἔκνιξε 3381 δείν᾽, εἰ τὸν Hermann | ἐάσο- 
μὲν Firnhaber, ἐᾷς ἐμέ Nauck 5888 εἰ κεχκόμψευσαι (vel κεκόμφευται), 
πονηρὸν Markland, εὖ κεκόμψευσαι πονηρά Monk | ἐπὶ φϑόνον Mus- 
grave 334 νοῦς δ᾽ ὁ μὴ βέβαιος Hense, νοῦς δὲ σοῦ βέβαιος Hen- 
nig | οὐ βέβαιον ἄδικος England | χρῆμα, καὶ σαφὴς Hennig | xo? σοφοῖς 
φίλον Nauck 335 βούλομαι δὲ δή σ᾽ ἐλέγξαι olim Nauck, βούλομαι 
δ᾽ ἐγώ σ᾽ ἐλέγξαι Kirchhoff, ἀλλὰ βούλομαι σ᾽ ἐλέγξαι Hense | μή γ᾽ 
Bremi 3885 sq. κεὶ σὺ τῆς ὀργῆς ὕπο ἀποτρέπῃ... οὐκ ἐπαινέσω (vel οὔ 
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ποτ᾽ αἰνέσω) λίαν σ᾽ ἐγώ Markland 880 οὔτ᾽ εἰ καταχναίω λίαν σ᾽ ἐγώ 
Tyrwhitt, οὔτ᾽ αὖ σ᾽ ἐκτενῶ λίαν ἐγώ Blomfield, οὔτοι γὰρ ἀνιῶ λίαν 
σ᾽ ἐγὼ ΞΕ οὐδ᾽ εἰ κἀνιῶ λίαν σ᾽ ἐγώ Mathiae, οὔτ᾽ οὖν ἐκτενῶ 
λίαν ἐγώ Ehnnsley, οὔτ᾽ αὖ 6^ ἀλγυνῶ λίαν ἐγώ Monk | κατανοῶ Bothe | 
(οὐδ᾽ ἣν ἐχτενῶ λίαν λόγον, lacunam post hunc v. statuens, Paley) 
338 τῷ λέγειν μὲν... τῷ δὲ φαίνεσθαι Nauck | οὐχὶ] οὔτι Lentihg | τῇ ὃ) 
ἀληϑείᾳ ϑέλων Reiske | ϑέλων] λαϑών Naber 339 etiam 769", ἁπάσης 
Markland 

342 τὸ περίτιμον Rauchenstein 343 μεταλαβὼν Cobet 846 μέ- 
γάλα] κεδνὰ olim coniciebam 347 τότε βέβαιον εἶναι καὶ μάλιστα 
Hermann 

350 αὖϑις ὡς ἐς AOALÓ ἦλϑες χὼ Kayser | (ἐν Αὐλίδ᾽ fuso" Sitzler)| 
ἦλθες αὐτὸς Monk | ἦλθεν αὐτίχ᾽ ὅδε Kirchhoff, ἦλϑε ναύτης 00s Eng- 
land | στρατὸς] ἀγὸς Weil 351 οὐδὲν ἦν olim Weil, οὐδ᾽ ἐνεῖσϑ᾽ 
Vitelli, οὐδὲν ἢρ᾽ vel οὐκ ἀπῇρ᾽ Sitzler | versum post 357 collocat Har- 
tung, post 355 olim transponebat Weil 352 πομπῆς] fort. πνοῆς 
353 ὡς διήγγελλον Β΄. G. Schoene | πονεῖν] πολεῖν vel μένειν F. Gu. 
Schmidt  354sq. delet Hermann 355 Πριάμου τὲ πεδία μὴ ἐμπλήσας 
Heath | ἐμπλήσοις Blomfield, ἐμπλήσαις Lenting, ἐμπλήσων Matthiae, 
ἐμπιπλάς Hennig 356 τίνα πόρον δ᾽ εὔρω ποϑέν: Matthiae, τίνα 
πόρον τέμω πόϑεν; Kirchhoff, τίνα πόρον τραπώμεϑα; Kayser, τίνα 
πόρον κίχω πόϑεν; Herwerden, τίνα πόρον πόρω zó9:r; olim conicie- 
bam 357 delet Hermann | στερέντα μ᾽ Paley 359 delet Nauck 
359sq. καὶ πλοῦν... ἄσμενος delet England 

Inter 362 et 365 nonnihil excidisse putat Nauck 363 λέληϑας 
Blomfield | γραφάς] στροφάς Reiske 364 οὐκέτι] οὐκ αὖ Paley | σῆς 
ἐσόμενος ἀλλά γε (τοι Weil) Heimsoeth | μάλιστά ys Agamemnoni tri- 
buit Bothe, κάλλιστά ys L. Dindorf, μάλιστά γ᾽ óv Hermann, μάλιστά 
y οὔ Hennig, μὴ ἀλλ᾽ oic (vel i591) ye L. Schmidt 365 ante 363 
transponit Monk, delet Hennig | τάδ᾽] τότ᾽ England — 366 δή τοι Her- 
mann 366—369 delent Rauchenstein et L. Dindorf 367 ἐκνοοῦσ᾽ 
Herwerden | ἔχοντες εἶτ᾽ αὖτ᾽ ἐξεχώρησαν F. G. Schoene 368 ἐχδίκως 
Paley 369 πόλιν] λόγον Rh. Prinz 

310 μάλιστ᾽] τύχην Reiske — 370—375 delet L. Dindorf — 372 ἐξ- 
αφήσει Markland | κόρην] κάκην Nauck 818 μηδέν᾽ ἄρα Nauck | μη- 
δέν οὗ χρέους, postea μηδέν᾽ ἂν κράτους Hermann, μηδέν᾽ οὖν γένους 
Monk (γένους iam Reiske), μή τι χρημάτων Paley, μηδενὸς χρέους 
Kvicala | μηδέν᾽ ἀγνοίας Klotz κήδους Musgrave, χειρῶν Vitelli, κλέους 
Holzner, χάους Ellis, χάριτος olim coniciebam | ϑεῖμεν Hennig et 
Kvicala 814. delet Hennig — 315 ὡς πόλεως ἄρχων Hartung | ἄρχων] 
&oxàv ὟΥ61] πόλεος ὡς ἀνήρπασ᾽ ἀρχήν, ξύνεσιν ἣν μὴ ἔχων τύχῃ olim 
Weil 316 sq. γίγνεσϑαι μάχας ἔριν ϑ'.. εἰς λόγους Herwerden 
318 κακῶς μέν, βραχέα δ΄, οὐ λίαν vel κακῶς οὔ Hermann 318 sq. 
βραχέα à" οὐδὲ διὰ μένος βλέφαρα .. αἴρων F. Gu. Schmidt 

380 ὡς ἀδελφὸν ὄντ᾽ ἀνὴρ οὐκ αἰσχρὸς αἰδεῖσθαι φιλεῖ Kvicala | 
ἀδελφόν" συγγενῆ “γὰρ Stadtmueller | αἰδεῖται φίλους F. Gu. Sehmidt 
382 λέχτρα γ᾽ ἄρ᾽ ἐρᾷς λαβεῖν Burges, λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρήστ᾽ ἂν λαβεῖν 
Bothe (mallem ἀναλαβεῖν), λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρηστῶν (vel χρηστῆς) λαβεῖν 
Elmsley, λέκτρ᾽ ἐρᾷς χρήζων λαβεῖν Hermann, λέκτρ᾽ ἐρᾷς (χῆρος vel) 
κοίτῃ λαβεῖν Hartung, λέκτρ᾽ ἕτερα σὺ λῇς λαβεῖν F. Gu. Schmidt, λέκτρ᾽ 
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ἐρᾷς χεροῖν λαβεῖν Stadtmueller, λέκτρα χρῇς πάλιν λαβεῖν olim con- 
iciebam 382s5q. verba λέχτρα.. παρασχεῖν delet, scribens τῶν γὰρ, 
Sehliack 385 τὸ φιλότεκνον Kayser 388 ἀλλ᾽ ἐγὼ Monk 

390 τῆς τύχης Markland | τιϑέντος εὖ Heiske 392 ἦγε δ᾽ ἐλπὶς 

Matthiae, ἡ γὰρ ἐλπὶς Hennig ἡ δὲ Κύπρις ἔμηνέ νιν ϑεὸς Burges, 
ἦγε δ᾽ ἐλπίς, ὀλομένη (vel αἱμύλη) ϑεός Hermann | ἥδε γ᾽ ἐλπὶς ὥρμαινεν 
φρένας Badham, ἡ δέ σφ᾽ ἐλπὶς ὥρμαινεν ϑεὸς Herwerden | οἶμαί, γ᾽ e5- 
νίδος, lacunam post hune v. statuens, Markland, οἶμαι καὶ πόϑος olim 
coniciebam 392 sq. ἡ δέ γ᾽ ἐλπὶς εὐμαρὴς ϑεὸς ἐξέπραξεν Holzner | 
ἦραν δ᾽ ὅπλα κοίν᾽ αἰδοῖ ϑεῶν, κἀξέπεισε μᾶλλον ὕρκος ἢ F. Gu. Schmidt 

393 κἀξέπραξε τοῦτο Durges | μᾶλλον 7] σὲ καὶ τὸ σὸν σϑένειν Her- 
mann 394 στράτευέ γ᾽, οὔ μοι, cj δὲ μωρίᾳ φρενῶν Markland, 
στράτευ᾽ " ἐγῴμαι, μωρίαν εἴσει φρενῶν Hermann (μωρίαν δ᾽ εἴσῃ φρε- 
νῶν Heath), στράτευέ γ᾽, οἶμιαι, σῇ ys μωρίᾳ φρενῶν Fix, στράτευ᾽ ὕποι 
καὶ (mor μὴ Doederlein) δὲῖ cs, μωρίᾳ φρενῶν vel στράτευ᾽ ὕποι δεῖ" 
μωρίαν δ᾽ εἴσει φρενῶν Hartung, στράτευ᾽" ἔτ᾽, οἶμαι, μωρίαν εἴσει 
φρενῶν M.Seyffert 8945: ἀλλὰ συγχεῖσϑαι ϑέλει. Gomperz | συνιέναι) 
συνολλύναι Burges | versum delet Bremi 395 ὕρκοις, deleto versu 
394*, Badham 396 πῶς τὸ σὸν Hermann, γ᾽ ἢ τὸ σὸν Hartung 
396 sq. καὶ τὸ cór .. τιμωρία Monk 397 παρὰ δίκης τ᾽ ἔσται F. G. 
Schoene 

400 βραχέα ταῦτα σοι Nauck | σαφῆ τε κἄνδικα Weil, σαφῆ κἀκ 
καρδίας F. Gu. Schmidt 408 καλῶς λέγουσι F. Gu. Schmidt 404 φί- 
λους ἂν οὐχὶ κεχτήμην Elmsley | κέκτημαι Monk — 406 delet Th. Miller 

401 συσσωφρονεῖν, οὐ συννοσεῖν σοι βούλομαι Hartung, συνσωφρονεῖν 
τἄρ᾽ οὐχὶ... ἔφυν England | Bovióusc9^ οὐ Fix, βούλομαι xo? olim Har- 
tung, ϑέλομεν, ἀλλ᾽ οὐ vel βουλόμενος οὐ Vitel, καλὸν ἔμ᾽, ἀλλ᾽ οὐ 
Stadtmueller | συνσωφρονεῖν βουλόμενος ἀλλ᾽ οὐ Weil 

410 ὧρ᾽ οὐ δοκεῖ σοι Blomfield δοκῶ C. Hude 416 delet Har- 
tung 417 σῆς] τῆς F. G. Schoene 418 ὥς τι τερφϑείης Hermann, 
ὡς σὺ τερφϑείης Monk, ὥστ᾽ ἂν ἡσϑείης Hennig, ᾧ ys τερφϑείης olim 
Weil, ὃν (vel à) σὺ τερφϑείης Rauchenstein | εἴς τε τέρψιν εἶ σφ᾽ ἰδών 
Stadtmueller 

491 χηλόπουν Hennig 422 αὗταί γε πώλοις Markland, αὐτοῖσι 
πώλοις Porson, ἵπποι τὲ πῶλοί τ᾿ Hennig, δμῶές τε πῶλοι τ᾿ Rauchen- 
stein 423 ἀφεῖμεν Hennig | καϑίεμεν τάσδ᾽ Musgrave 4925 πέπυ- 
σται δὲ Hartung 429 βροτῶν Monk 

435 delet Hermann 436 στεφανοῦ τε Markland  στεφανοῦ δὲ 
κρᾶτ᾽, αὐτός τε Μῆενέλεώς τ᾽ ἄναξ Hennig | versum aut spurium aut 
corruptum putat Nauck | καὶ σὺ Μεενέλεώς τ᾽ ἄναξ olim Hermann, καὶ 
σὺ καὶ Μενέλεως ἄναξ Hartung 480 sq στεφανοῦσϑε φύλλοις κρᾶτα 
καὶ κατὰ στέγας (ceteris deletis) Hermann 

441 ἄλλ᾽ ἐώσης Lenting, ἄλλα δούσης Herwerden 443 delet 
L. Dindorf 441 αὐτοῖς] φαύλοις Stadtmueller 448 φύσιν] φυγεῖν 
Lenting 448 sq. oL δὲ γενναῖοι φύσιν ἅπαντα ταῦτα προστάτην κτὲ. 
F. G. Schoene 449 ἀπῳδὰ vel ἀπευκτὰ ταῦτα Canter, πρέποντα ταῦτα 
(et antea οὐ δὲ γενναίῳ) Markland, ἄτακτα ταῦτα Jacobs, ἄναντα ταῦτα 
Lipsius, ἀποίητα ταῦτα Bothe, ἄπαρνα ταῦτα Weston, ἄπεστι ταῦτα 
Kayser 

452 αἰδοῦμαι] οὐ δύναμαι Markland, ἀδυνατῶ Musgrave, etiam 



(2 APPENDIX 

ovx ἔχω Dobree, ἀσχάλλω Kayser, ἀδύνατος olim coniciebam, ἄχϑομαι, 
Stadtmueller 456 κακοῖσι τοῖς πάρος Fix | & μοι πάρ᾽, ὡς Bothe 
459 δράσουσ᾽ Weil 

461 74105 .. νυμφεύσω Prinz 464 delet Hennig — 466 o? συνετὰ 
συνετοῖς Pierson, ἀσύνετα συνετῶς Bothe 408 γήμας ὁ Πάρις ὃς 
πάντα μ᾽ εἴργασται τάδε helske, γήμας ὁ Πριάμου παῖς μ᾽ ὃς εἴργασται, 
τάδε Arnaldus | etiam ὅ μ᾽ Heath | versum delet Hartung 469 sq. 
γυναῖκα καὶ ξένην πρέπει τυράννων συμφορὰς F. Gu. Schmidt 

410 ἀνδρῶν τυράννων συμφορὰς England 416 μὴ ἐπίπλαστον 
Nauck 

480 οὺς sig σ᾽ ἕτεινον Wakefield | δεινός εἰμ᾽ £0" Herwerden 

A81 &zoxrsiver τέχνα Elmsley 484 delet England A89 ziv: τὸ 
πρᾶγμα δ᾽ Barnes 

491 τέ μοὔλεος Madvig 498 κόρης μοι... μέτεστι σῆς Weil | μέτ- 
εστί μοι Markland, μέγ᾽ ἐστί σοι Tucker 498 856. delet Prinz 499 μή 
τοι. Musgrave 

500 εἰ δ᾽ £g Hermann 601 εἰκότα Hartung ὅθ2 στέργειν μετα-. 
πεσών Hartung 502sq. χαχκοῦ τόδε | τρόποισι. χρῆσϑαι England. 
504 γενναῖα λέξας Pierson — 505 πρέπονϑ'᾽ ἃ... καταισχύνει, L. Schmidt | 
προγόνους δ᾽ Hermann | καταισχύνας Hartung — 508—510 choro tribuit 
Burges, versui 502 subiungit Stadtmueller 509 δωμάτων] λημμάτων 
Semitelos, fort. χρημάτων 

513 τίς δ᾽ ἄν σ᾽ ἀναγκχάσειε τὴν (deleto πῶς) Hermann — 515 "4g- 
γος] οἴκους Markland | etiam ἀποστέλλῃς Markland | ἣν ἀποστέλλῃς νιν 
εἰς "Apoyog πάλιν Bothe, ἣν ἐς [Ἄργος νῦν ἀποστείλῃς πάλιν olim Nauck 

516 ϑέλοιμι Burges 519 ϑάνῃ ys] φϑάνῃς ys Jacobs, φϑαρῇ ys 
Schrader, σανῇ ys Hermann, ἁλῷ ys Stadtmueller, σφ᾽ ἀπείργῃς vel 
λάβῃς σφε Holzner | σφε ϑέλγῃς πρόσϑε vel ἕλῃς δώροις σφε F. Gu. 
Schmidt 

520 πᾶν] γὰρ Hartung 521 χοὐδ᾽ ἕν τι χρηστόν Weil | ἀρεστὸν 
Nauek (κοὐδενὶ ἀρεστόν Reiske) [ ἀπόν γ᾽ ἄχρηστον Hartman | καὶ δρᾶν 
ἄχρηστον κοὐδὲ χρήσιμον Weil | οὔποτ᾽ οὐδαμοῦ παρόν Herwerden | χρή- 
σιμόν τι δρῶν F.Gu. Schmidt | πάρα Monk, πορόν Goram  κοὐδέν γε 
χρηστόν, ἀλλὰ χρήσιμον ϑανόν Rauchensteim 5229 δέδορκας Markland 

523 πῶς ἂν ὑπολάβοιν λόγον Vitelli 527 ἐνέχεται) ἄρχεται Eng- 
land 528 οὔκουν δοκεῖς Musgrave, τοίγαρ δόκει, Weil 

530 ἐψευσάμην anonymus, ἐτεύσομαι. Kidd, φεύξομαι Nauck, ἀπεύ- 
χομαι vel ἀνεύχομαι. Herwerden ὅ80 54. φείδομαι... ϑύειν Naber 
531 ὃς] o? Reiske, ὡς olim Nauck 531—535 "AovépuÓL ϑύσειν" ὃς 
ξυναρπάσας κόρην σφάξαι κελεύσει xv ϑέλω κἂν μὴ ϑέλω (ceteris de- 
letis) Hermann — Post 534 lacunam statuit Hennig, qui 535 suspectum 
habet 535 ξυναρπάσονται Elmsley | 527 ἠμπόλημαι. Kirchhoff, ἠπάτημαι 
Hartung | τὰ νῦν κακά L. Sybel| ὅσ᾽ ἠμπόλημαι πρὸς (sov τὰ νῦν κακά 
anonymus 537 sq. πρὸς δὲ vel|zoóg ϑεῶν τὰ νῦν τάδε εὖ μοι φύ- 
λαξον Weil 538 ἕν δ᾽ εὖ φύλαξον F.Gu.Schmidt | φύλαξαι, Headlam 

510 λαβών] λαϑών Prinz 541 yos ἐπ᾽ ὀλιγίστοις Herwerden 
547 μαινομένων Reiske, u£iousv Canter, y£uousv Musgrave, μένομεν 
Bothe, μελομένων vel παραχκόπων (vel παραφρόνων vel παραφόρων) Her- 
mann ὅτι Bothe, ὅτε Rauchenstein 548 "Egcoct χρυσοκόμαις vel 
"Egcrt χρυσοκόμᾳ Bothe 549 ἐντείνει. τἂν Markland 
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5529 ἀπό νιν εἴργοις ἁμετέρων Nauck, ἀπαγάγοις νιν ἁμετέρων 
F. Gu. Schmidt — 553. Κύπρι, καταυλιστὰν ϑαλάμων Hermann — 554 86. 
tim μέν, μετρία δέ πώς μοι χάρις Hartung cl. Plut. Mor. p. 132 B 
556 μετάσχοιμι Faehse, μετά τ᾽ ἔχοιμι olim Hennig, μετέχοιμ᾽ ἴσας Bremi, 
τύχοιμι μέσας Stadtmueller — 559 μετάτροποι Musgrave, etiam ποικίλοι 
Hoepfner, διαπρεπεῖς Bothe 

501 παιδευομένων (vel o? παιδευμένοις) Monk 563 φέρουσιν εἰς 
ἀρετάν Heath 563 sqq. σοφίαν πάντ᾽ ἐξαλλάσσουσαν ἔχει χάριν, ὑπὸ 
γνώμᾳ v' Monk 564 πᾶν τ᾽ England — 5665sqq. ἔνϑεν Monk | δόξαν 
ἔχει... βιοτά Hartung, δόξα φέρειν... βιοτάν Weil, 0608 ἀνάγει ᾿ς κλέος 
ον βιοτάν Viteli — 567 ἀκήρατον Herwerden | βιότου Reiske, βιοτᾶς Monk 

569 γυναιξίν τε κατ᾽ ᾿ἀφροδίταν Hartung | κατὰ κλῇϑρα C. Dusche 

570 κρυπτάν] ἁγνάν Rauchenstein, κρυπτάν τ΄ England, χρύβδαν 
Weil 511 κῶμος Goram | (κόσμος ἔρδειν, ὃ μυριοπληϑῆ Musgrave), 
κόσμος ὕτλων ὁ μυρι οπληϑὴς Hermann, κόσμος ἔνεσϑ'᾽ ὃ μυριοπληϑῆ Monk | 
κόσμος ἐϑῶν Fritzsche | κόσμος ἕνϑ᾽ ὁ μυριοπληϑὴς (et scilicet 556 καὶ 
μετασχοίην ᾿ἀφροδίτας) Hennig | κοινὸς ἀγὼν ó C. Busche | κόσμος, ἀγὼν 
tí μυριοπληϑὴς Well|Zvóov]| ἔνϑεν Reiske δτ71 5α. κόσμος ἄνωγε μυ- 
ριοπληϑῆ .. αὔξειν olim coniciebam, κόσμος οἶδεν... αὔξειν Stadtmueller 

513 {μή μοι φῶς ποτ᾽ ἐς ἁμέρας» ἔμολες, ὦ Πάρι, μηδὲ σύ γε Her- 
mann, ἔμολον, ὦ Πάρις χτὲ. Firnhaber, ἔμολες, ὦ Πάρις, (ἐκλιπὼν 46ρ- 
δάνου γᾶν», ἔνϑα σὺ δὴ Monk, ἔμολέ σ᾽, ὦ Πάρις, ἔνϑα σύ γε et ὅ80 
ὅϑι σὲ κρίσις ἔμολεν ϑεᾶν Fix, ἔμολες, ὦ Πάρι, λῦμ᾽ ἐπεὶ olim, postea 
ὀλοόν, ὦ Πάρι, πῆμα σύ γέ Hartung, ἔμενες, ὦ Πάρις, ἔνϑα σύ ys Rau- 
chenstein, (Ἑρμᾶς τρεῖς προσάγων ϑεὰς ἔμολεν, ὦ Πάρις, πρὸς σ᾽ ὕπᾳ 
Fritzsche, si9" ὄλου, ὦ Πάρι, μηδὲ σύ ys Weil, ἔπελες, ὦ Πάρις, «cé. 
Vitelli, 7 μόλις, ὦ Πάρις, ἤδησϑα σύ γ᾽ 5 Tucker | ἔμαϑες et 580 χρίσις 
ἕμολε Wilamowitz | y γῇ Bothe — 573sq. ὥφελες, ὦ Πάρι, μήποτε σὺ... 
ἀργενναῖσι τραφῆν olim coniciebam, εὔκηλος, Πάρις, ἧσο σύ γε... ἄργεν- 
ναῖσι τραφεὶς Pantazidis 574 βουκόλος ἀγραύλοις Hermann 515 
Ἴδας England ^ Post 575 lacunam statuit England — 546 Φρυγίων v 
Hartung 011 sq. αὐλῶν (ἀντίπαλον zrOoGv»..mzÀfxov Monk 518 
(zvoüv» μίμημα πλέκων Hermann qui lacunam post hunc v. statuit, 
μίμημα παλαιῶν Kirchhoff 519 δὲ] τε Rauchenstein δ᾽ ἐτρέφοντο 
Monk Post 579 lacunam statuit Kirchhoff 

580 εὖτε Hermann | οὔτι κρίσις σ᾽ ἂν ἔμηνε ϑεᾶν Weil — 581 delet 
Monk Post 581 versum intercidisse putat England 582 ἐλεφαν- 
τοδέτων προπάροιϑε Weil 583 ὃς τᾶς] δὲ στὰς Kirchhoff | εἰν Weil | 
ϑρόνων, ᾿Ελένας ἵν᾽ ἐν ἀντωποῖς βλεφάροις Hermann — 583 sqq. οὗ τοῖς 
ἱΕλένας ἀντωποῖς βλεφάροισιν ἔρωτ᾽ ἔδωκας Hartung 585 ἔρωτας ἔδω- 
κας Monk | (πέπωκας B. Martin) — 586 ἔρωτί Blomfield 587 ἔρις δι᾽ 
ἔρον Fritzsche 588 δορί τε Fritzsche 589 ἐς delet Bothe 

590—597 delet Dindorf 590 et 598 notam hemichor. praefigit 
Hermann 590—606 ἰὼ ἰὼ μεγάλαι μεγάλων εὐδαιμονίαι. τὴν τοῦ βα- 
σιλέως ᾿Ιφιγένειαν τὴν Τυνδάρεώ τε Κλυταιμνήστραν δεξώμεϑ᾽ ὄχων ἄπο 
μὴ σφαλερῶς ἀγαναῖς χερσὶν μηδ᾽ ἔχπληξιν ταῖς Aoysicug ξεῖναι ξείναις 
παρέχωμεν (ceteris deletis) Paley 592 χούρην ἴδετ᾽ ᾿Ιφιγένειαν Her- 
mann 592 5η. ᾿Ιφιγένειαν τὴν Τυνδάρεώ τε Κλυταιμνήστραν i0 ἄνασ- 
σαν ἐμήν Monk 595 ἐπί τ᾽ εὐμεγέϑεις (vel ἐβλαστήκασιν ὑπερμήκεις 
Ὁ) Markland, ἐπί v' αὖ μείζους Hartung, fort. ἐπί v^ εὐόλβους 
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596 ϑεοὶ δ᾽ οἱ Monk | ϑεοὶ δ᾽ οἱ κρείσσοσιν ot τ΄ F. G. Schoene | ϑεῶν 
τοι χρείσσους of γ᾽ ὀλβοφόροι Pantazidis | γ᾽ delet Dindorf | ϑεοί γ᾽ oi] 
dscrol Goram 596 sq. ϑεοί rot κρείσσους οἵτ᾽ ὀλβοφόροι τοῖς εὐδαί- 
(οσι, τοῖς T' οὐκ εὐδαίμοσι ϑνατῶν olim Hermann, ϑεοί rot χρείσσους 
οἴκων ἔφοροι τοῖς ὀλβιοδαίμοσι ϑνατῶν olim Nauck 

600 ἐπὶ γαῖαν delet Seidler 600 sq. μὴ γῇ σφαλερὸν ποδ᾽ ἐρείσῃ 
συνεφαψάμεναι μαλακῇ ῥώμῃ Hermann | σφαλερῶς, ἀγανῶς δὲ χεροῖν 
ἐπὶ τὴν γαῖαν Dobree — 601 ἀγαναῖς χερσίν, μαλακῇ γνώμῃ Blomfield 
602 μὴ ταρβήσωμεν νεωστὶ μολὸν Blomfield | μοι νεωστὶ μολὸν Heath, 
τι νξωστὶ μολὸν Dobree 008 χλεινὸν τέκνωμ᾽ "Aycusuvórviov olim Her- 
mann, χλεινὸν γέννημ᾽ ᾿Δγαμεμνόνιον Stadtmueller 604 μηδ᾽ αὖ 
Gaisford, χαὶ μὴ Hermann 605 delet Matthiae 607 τόνδ᾽ τόδ᾽ 
Valekenaer 608 σόν ys Blomfield 

612 εὐλαβούμεναι Darnes 613 μοι] uiv Hennig 614 etiam 
ἀσφαλῶς πέδω (vel πέδοι) Hermann, ἀσϑενὲς ποδός Hennig, ἀσφαλές 
9' ἅμα Stadtmueller 615 ὑμεῖς νεανίδ αισι δ᾽ Heath, χὑμεῖς νέαν 
νέαχισιν Lenting | νεανίαις νιν Lobeck 615 sq. delet Monk 

622 Ὀρέστην ἀγκάλαις, νεάνιδες Hermann — 623 ὄχῳ] τρόχῳ Stadt- 
mueller 626 τὸ Νηρῇδος παιδὸς Aldina, unde τὸ Νηρέως παιδὸς 
Milton 627 ἕξεις. καϑεῖσα δεῦρό μου '"zóÓog τέκνον, deleto v. 626, 
Kviéala | ἑξῆς τὸ βῆμα δεῦρο Hartung, ἑξῆς βάδιξε δεῦρο Stadtmueller | 
κάϑεσϑε, 633 sq. post. 639 transponens, Pantazidis | ποδὸς βάσιν Sybel 

627 sq. ἑξῆς καϑεῖσα... ποδὸς τέκνον. μακαρίαν ἐμέ olim Hermann 
621—630 (ἑξῆς καϑίστω" δεῦρό μοι πόδ᾽, ὦ τέκνον. . μακαριωτάτην ξέ- 
ναισι ταῖσδε πλησίον... ϑές) post 632 collocat, scribens 635 sqq. κἀγὼ 
δὲ βούλομαι... προσβαλεῖν. δαρὸν χρόνον ποϑῶ γὰρ ὄμμα δὴ cóv: ἣν 
κνισϑῆῇς δέ τι — Camper 028 πρὸς μητέρ᾽. ᾿Ιφιγένεια, σὺ δὲ σὲ μα- 
καρίσαι Hermann, πρός μητρὶ δ᾽, ᾿Ιφιγένεια, μακάριον δέμας Hennig 

630 δεῦρο] τόνδε Hartung | δὴ σὸν πατέρα προσστείχονθ᾽ ὁρῶ Her- 
mann | προσείπωμεν φίλον Weil 631 ὑποδραμοῦσ᾽ ἄρ᾽ Hermann 
639 παίδων τοῦδ᾽ Elmsley ^ Post 639 lacunam duorum versuum Aga- 
memnonis statuit Vitelli 

641 τὸ δ᾽ ἴσον Nauck 646 γενοῦ καὶ μὴ Koehler, γενόμενος μὴ 
Paley 647 sq. suspectos olim habebat Dindorf (648 interpolatoris 

esse ludiecat L. Dindorf) 649 ἰδού, | yéyn9^ ὕπως γέγηθα σ᾽ εἰσορῶν, 
τέχνον Gaisford, ἰδού, γέγηϑας ὥς, γέγηϑ᾽ ὁρῶν, τέκνον Bothe, ἰδοὺ γέ- 
yn9' ὁρῶν σὲ γηϑοῦσαν, τέκνον olim Nauck 

652—655 post 659 olim transponebat, deletis versibus 660-—663, 
Nauck, 652—059 post 677 collocat, deletis versibus 660—665, Kayser 

652 οὐκ οἶδα, φιλότιμον, πάτερ Dothe, οὐκ οἶδά σ᾽ 0 τι φής, φίλτατ᾽, 
οὐκ οἶδ᾽, ὦ πάτερ Hermann, οὐκ οἶδα, φίλταϑ', ὅ τι λέγεις σύ μοι, 
πάτερ Monk, οὐκ οἵδ᾽ ἃ φής, οὐκ οἶδ᾽ (olim οὐκ οἶδ᾽ - ἃ φὴς δ᾽ οὐκ 
oi0 ) ἄφιλά γ᾽ ἐμοί, πάτερ Hartung, οὐκ οἶδά 9" ὅ τι φὴς κοῖδα, φίλ- 
ror ὦ πάτερ Well, σύ γ᾽ oio0" ὅ τι λέγεις κοὺ σύνοιδ᾽ ἐγὼ πάτερ vel 
οὐκ οἶδ᾽ ὃ φὴς κλύουσα φιλτάτων ἐμοί Viteli | φής] φῶ σ᾽ Dobree | 
versum pro genuino interpolatum putat Hennig 653 λέγουσ᾽ ἂν... 
ἄγοις Dobree 653 sq. ξυνετῶν ἐρῶσα μᾶλλον. ἀξύνετά γ᾽ οὖν στέρ- 
you," ἄν Camper 654 δῆτ᾽ ἐροῦμεν Monk, μὴν ἐροῦμεν Kirchhoff | 
ἀσύνετ᾽ ἐροῦμεν ἀσύνετ᾽ O. Hense — 655 παπαῖ᾽ τοσοῦτον οὐ vel παπαῖ 
τὸ σιγᾶν" οὐ Herwerden 657 ϑέλω, τὸ δ᾽ ἐθέλειν Duport, ϑέλων γε, 
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τὸ ϑέλειν Hermann, ϑέλοιμι" τὸ ϑέλειν δ᾽ Kirchhoff, ϑέλω" τὸ δυνατὸν 
δ᾽ Paley | τὸ ϑέλον δ᾽ Campbell  ϑέλω γε τὸ μένειν" οὐχ ἑκὼν ἀλγύνο- 
μαι England 659 πρόσϑ᾽, ἵνα με... ἔχει. Hermann, πρόσϑ᾽ ἅ γέ ue .. 
ἔχει Fix, πρόσϑ᾽ ἤ με... ἔχειν vel πρὸς οἷσι... ἔχει Paley 

660 μυχοῖς} fort. πτυχαῖς 663 οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ αἰνόπαρις οἰκεῖν 
Πάρις Burges, οὗ μήποτ᾽ ὥφελ᾽ ὁ Πριάμου φῦναι Πάρις Monk θθ4 sq. 
delebat olim Dindorf — 665 ὦ ϑύγατερ, ἥκεις καὶ σύ γ᾽ εἰς ταὐτὸν πατρί 
Porson, εἰς ταὐτὸν ἡμεῖς σοὶ σύ 4" ἥκεις σῷ πατρί vel potius ἐς ταῦτ᾽ 
ἐγὼ σοί, σύ vs, ϑύγατερ, ἥκεις πατρί Hermann, ὦ ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν 
σὺ σῷ γ᾽ ἥξεις πατρί vel ὦ ϑύγατερ, ἥκεις σῷ σύ γ᾽ εἰς ταὐτὸν πατρί 
Bothe, εἰς ταὐτὸν ἥκεις, ὦ κόρη, σὺ σῷ πατρί Monk, (ἐς ταὐτόν ἥκεις καὶ 
σύ, ϑύγατερ, σῷ πατρί Fix), o ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν σύ γ᾽ ἥκεις σῷ πατρί 
Mehlhorn, ἐς ταὐτόν, ὦ τέκνον κτὲ. Firnhaber, ἐς ταὐτὸν αὖ σύ, ϑύγατερ, 
ἥκεις σῷ πατρί Hartung, εἰς ταὐτὸν ἥξεις, ὦ τέκνον, τῷ σῷ πατρί Paley, 
εἰς ταὐτὸν (αὖϑις, ὦ ϑύγατερ, ἥξεις πατρί Weil, εἰς ταὐτό, ϑύγατερ, 
εἶ ἴχοιο σῷ πατρί Herwerden, εἰς ταὐτὸν ἥκεις, ᾿Ιφιγένεια, σῷ πατρί 
Hennig, (εἰς ταὐτόν, ὦ τέκνον, σύ γ᾽ ἥκεις τῷ πατρί Rauchenstein), εἰς 
ταὐτὸν ἥκεις, ϑύγατερ, εἰς ταὐτὸν πατρί O. Hense, εἰς ταὐτόν, ὦ παῖ, 
συμφορᾶς ἥκεις πατρί England | pro genuino amisso interpolatum versum 
arbitratur Wilamowitz | Qwyerso có 97] cv ϑύγατερ olim Nauck, 9ύ- 
γατὲρ ἄρ᾽ Kirchhoff | 666 ἐμοὶ Monk | σοί γ᾽ vel potius καλόν es κἀμέ 
coL σύμπλουν ἄγειν Hermann  εἴϑ'᾽ £v καλῷ μοι σοί v^ ἄγειν σύμπλοιαν 
ἦν Hennig 667 αἰτεῖς γ᾽ ἐκεῖσε πλοῦν Burges | ἔσται 0:-Markland, 
ἀλλ᾽ ἔστι Musgrave, ἔπεστι Nauck ἀλλ᾽ ἔστι κεῖσε Jacobs, ἔστ᾽ ἔστι καὶ 
σοὶ Hartman | o? μνήσῃ Musgrave 668 sq. delebat olim Dindorf 
668 πλευστέ᾽ Stadtmueller 

610 ἄλλου Lenting 661 ἔα τάδ᾽ Gaisford, ἐάν γ᾽ ἔτ᾽ Bothe, £c 
σύ y Klotz, ἑατέ᾽ Stadtmueller | ἔα γε ταῦτ᾽ οὐ χρὴ τάδ᾽ Matthiae | £« 
γ᾽, ἐπεὶ οὐ Hermann οὔτοι χρὴ τάδ᾽ Monk 674 ποίοισιν ἱεροῖς 
Rauchenstein | ποίοις ξὺν ἱεροῖς: εἰ τόδ᾽ εὐσεβὲς σχοπεῖν England | ξὺν 
ἱεροῖς] ξυνούσας vel potius ξυνεργοὺς Well| χρὴ τό γ᾽ ἐπιεικὲς Hennig, 
χρῇς τί γ᾽ εὐσεβὲς Sitzler 674—677 delet Paley 6718 post ἐντός duo hemi- 
stichia (ὡς μετ΄ ἀνδράσιν | μωμητὸν οἴκων ἐκτὸς) excidisse putat Hermann 

684 διαίσσει England 687 delet England 
691 sq. δ᾽ ἐμὲ... μὴ σὲ Monk 692 δοκῶ Musgrave 693 delet 

England 694 αὐτῷ England 
700 τῶν δ᾽ Lenting 701 Νηρέως Θέτιν Geel| Πηλεύς" ὁ δ᾽ ἔσχε 

Νηρέως κόρην Θέτιν Hermann 102 ϑεοῦ) αὐτοῦ Hartung | βίᾳ ϑεοῦ 
Markland 708 Θέτις] μήτηρ W. Ribbeck — 709 (κακὰ βροτῶν Mark- 
land), βροτῶν κακά Dindorf 

710 φεῦ delet Hermann | σοφός 9" Monk | ὁ δὲ διδοὺς Hennig | 
coporíoo Kayser, σοφῷ τρέφειν (olim etiam τέκος) Nauck 714 ἀπ- 
ἄξεις Dobree 715 κείνην Hermann | τῷ τ᾽ ἐχτημένῳ Lenting 
116 εὐτυχοῖτον Lenting 

721 & us χρεὼν Monk | ϑῦμ᾽ ὅπερ us χρὴ Hermann 1924 κακῶς, 
ἀναγκαίως δέ Heath, φαύλως ἀναξίως τε Musgrave, καλῶς γ᾽, ἀναγκαίως 

δὲ vel καλῶς, ἀναγκαίως ys Hermann, καλῶς γ᾽ ἀναγκαίως τε Monk, 
φαύλως (vel καινῶς) τ᾽ ἀναγκαίως τε Weil, etiam χάλως ἀν᾽ ἀγκύρας τε 

A. Palmer, ἁπλῶς ἀναγκαίως τε Stadtmueller | ὁμῶς Nauck 795 πι- 
ϑοῦ τι Cobet 126 τί χρῆμ᾽; ἐπείσϑην καὶ πάρος λόγοις σέϑεν Monk 
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797 μὴ νῦν μέν᾽ £v)&Ó Jacobs 128 τί] δὲ Paley | ὧν μὴ δρᾶν 
Dobree 129 fort. ἑδνώσομεν, cfr. Hel. 933 

184 οὐχ ὁ νόμος ἔσϑ᾽ οὗτος, σὺ δὲ φλυαρεῖς τάδε F. Gu. Schmidt | 
οὗτός ys, σὺ δὲ Kviéala | καὶ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε Heath, καὶ σὺ φαῦλ᾽ 
ἡγοῦ τάδε Markland, κἂν σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε Musgrave, μὴ σὺ φαῦλ᾽ 
ἡγοῦ τάδε Jacobs, σὺ δὲ τί φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Elmsley, ἦ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ 
τάδε Hermann, εἰ σὺ φαῦλ᾽ ἡγεῖ (olim μηδὲ φαῦλ᾽ ἡγοῦ) τάδε Hartung, 
σοὶ δὲ φαῦλ᾽ ἔστιν τάδε Nauck, σὺ δ᾽ ἄρα φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Dindorf, σὺ 
δέ ys φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Fix, ὧδε φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Stadtmueller, κεῖ σὺ 
φαῦλ᾽ ἡγεῖ τάδε Weil, ἢ σὺ φαῦλ᾽ ἡγῇ τάδε olim coniciebam — 735 ἐξ- 
αμιλλᾶσϑαι Herwerden, ἐξομιλῆσαι England 139 verba μὰ.. ϑεάν 
Agamemnonl continuat Wilamowitz 

140 ἐλθὼν σὺ Markland, στεγῶν (μελάϑρων mavult Weil) σὺ Her- 
werden 141 νυμφίοις ἢ olim Nauck, νυμφίοις καὶ Dindorf | νυμ- 
φίοισι παρϑένων Hermann 740 μόνῳ δὲ σὺ F. Gu. Schmidt — 147 τὸ 
τῆς ϑεοῦ μὲν φίλον Hermann, τὸ τοῖς ϑεοῖσι φίλον olim Nauck, τὸ τῇ 
ϑεῷ φίλον Rauchensteim | φίλον] ϑέλον F. Gu. Schmidt 748 ἐξιχτο- 
ρεύσων, nisi nonnulla intereiderint, Musgrave, ἐξευπορήσων England 
149 sq. delebat olim Hartung 

15" τὰν delet Matthiae 
764—767 pro genuinis illatos putat Hennig 765 εὐπόρους πλά- 

τας heiske 168 £v, quod abest ab apogr. Paris., delet Matthiae 
1769 Ζηνὸς κούρων Hermann, “]Ποσκόρων Dindorf 

713 πόλιν] ἔρυμα Monk 113—183 Πέργαμόν τ᾽ "Dióv τε, Φρυ- 
γῶν πόλιν λαΐνους περὶ πύργους ϑεόδμητά τε τείχη κυκλώσας δόρει qo- 
νίῳ πέρσας τε κατάχρας ϑήσει λειπόπολιν κλαυϑμόν (ceteris usque ad 

προλιποῦσα deletis) — 783—180 μήτ᾽ ἐμοὶ μήτ᾽ ἐμοῖσι τέχνων τέκχνοις... 
ἀλλήλας statuit Hermann 113—800 delent Dindorfi 715 πάγῃ 
φοινίᾳ vel ἔρκει (vel ἄρκυν) φοινίῳ Jacobs, δορὶ (00o0s& Bothe) φοινίῳ 
olim Hermann 776 χεφαλὰς] χκοπίδας vel σφαγίδας Reiske — 776—718 

λαιμοτόμους σπάσας κεφαλὰς ἀμφὶ πόλισμα Τροίας πέρσας πόλιν κατά- 
xocg Fritzsche, λαιμοτόμους σπάσας κεφαλὰς πέρσας πόλισμα κατάκρας 
(ceteris deletis) Weil 714 πόλισμα Τροίας eicit Monk (18 πόλιν] 
παλαιὸν Scaliger, πάλιν Barnes, ὅλον Stadtmueller, delet Matthiae 

780 δάμαρτά vs τὰν Πριάμου Monk 182 ἑἐδεῖται Musgrave, ἀσᾶ- 
ται Durges, εἴσεται, lacunam ante πολύκλαυτος statuens, Hermann et, 
πολύκλαυτος cum Marklando delens, Weil 182 sq. τὸν πόσιν προλι- 
ποῦσα καὐτὰ πολύχλαυτον ϑρῆνον ἥσει Fritzsche 182 sqq. ἅδε Ζιὸς 
ἱΕλένα, πόσιν προλιποῦσα. ceteris deletis, Bothe 1783 ante μήτ᾽ ἐμοὶ 
lacunam (Lo ὦ) statuit Dindorf 183 sq. verbis μήτ᾽ ἐμοί deletis 
μηδ᾽ ἐμοῖσι κτὲ. Fritzsche | μή τι μοι τέκνων véxvowiww Paley | 787 Av- 
δῶν Herwerden 188 σχήσουσι Tyrwhitt 188 sq. στήσασαι τάδ᾽ ἐς 
ἀλλήλας μυϑεύσουσι, παρ᾽ ἱστοῖς Fritzsche | στέρξουσι. παρ᾽ ἱστοῖς ὑμνεῦ- 
σαι. Stadtmueller 189 μυϑεύουσαι Matthiae, μυϑεύειν Wilamowitz 

191 ῥεῦμα Burges | ῥεῦμα Ocxovósv τάχουσαν Dobree | τανύσας 
delet Hermann 192 ἀπολωτιεῖται. Hartung 198 τὰν δολιχαύχενος 
κύχνου γόνον Fritzsche | ἔχγονον Monk, γονάν Bothe 194 si" ἡ 
φάτις Reiske | eive δὴ φάτις ἐτήτυμος vel εἰ δὴ φάτις γ᾽ ἔτυμος Paley | 
ἐτήτυμος olim Hermann 194 sq. εἰ φάτις ἔτυμος ὥς os Πήδα τέκεν 
Hermann 195 ὡς σ᾽ ἔτεχε Musgrave | ὡς ἔτεκεν Πήδα σ᾽ Elmsley, 
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ὥς σ᾽ ἕτεκεν, “ήδας Matthiae, ὡς ἔτικτεν óc σ᾽ Hartung τοῦ sq. 
ὡς ἔτυχεν óc μιχϑεῖσ᾽ ὄρνιϑι πταμένῳ Porson | duos versus delet 
Kirchhoff | 795—797 ὡς ἔτυχεν ὕρνιϑι πταμένῳ “τὸς ἐναλλαχϑὲν δέμας 
Hartung 196 μιγεῖσ᾽ ὄρνιϑι Scaliger | zerou£vo Elmsley 198 μήτ᾽ 
ἐν δέλτοις Bothe | δέλτοισι Monk 

804 πᾶς ἐξ ἴσου γὰρ et olim Εὐρίπου zvoég Hermann — 805—809 
delet Hennig 805—808 οἱ μὲν γὰρ ἡμῶν (ἐσμὲν ἄζυγες γάμων (yó- 
νῶν τ᾽ ἄπαιδες, οἱ δ᾽ ἔχοντες εὔνιδας, οἴκους ἐρήμους ἐκλιπόντες ἐν- 

ϑάδε ϑάσσουσιν" οὕτω κτὲ. England 806 ἐνθάδε] ἥσυχοι Paley 
807 ϑάσσουσιν ἀκτάς Hartung, ϑάσσομεν ἐπ᾽ ἀκταῖς Rauchenstein | ἐπ᾿ 
ἀκτῆς Markland 808 εὔπαιδες Bothe 809 ᾿Ελλάδ᾽] πᾶσιν Hartung 

810 χρεών] χρέος Hennig 811 ἄλλων δ᾽ ὁ χρήξων aut ἄλλος δὲ 
χρήξζων Kirchhoff 812 Φάρσαλιν Musgrave — Post 812 lacunam trium 
versuum statuit Kirchhoff 818 πνοαῖς] ῥοαῖς Markland, πύλαις Her- 
mann | λεπτοῖς τοισίδ᾽.. πόροις Schumacher 814 o£ γ᾽ (vel oic?) 
Markland 816 πρὸς “ὑὐλίδι στόλον Musgrave | στόλου Hermann 
817 δρᾶτ᾽, εἴ τι δράσετ᾽ olim Monk, φράζ᾽ εἴ τι δράσεις olim Nauck, 
λέγ᾽, εἴ τι δράσεις Paley, πρᾶσσ᾽ εἴ τι πράξεις O. Hense, ὅρα τί δράσεις 
EF. Gu. Sehmidt 

823 σ᾽ ἡμᾶς] δῆτά σ᾽ Weil 824 προσεῖδες" αἰνῶ Fix, προσῆλϑες" 
αἰνῶ Paley | αἰνῶ προσσέβειν olim Hermann | αἰνῶ δ᾽ ὃ προσέϑης 
M. Seyffert 825 τί τ᾽ ἦλϑες olim Nauck 890 πεφαργμένους Dindorf 

831 δεξιὰν δ᾽ Matthiae 832 &oynv] ὄρνιν olim Nauck | μακα- 
oiov] κυρίων F. Gu. Schmidt 831 ποῖον γάμον ἔφησϑ᾽ Markland, 
ποίους γάμους: ὡς Hermann 838 περινοοῦσα Markland 

840 vel καινούς 9' vel περὶ γάμου Hermann 844 ἐμοὶ γὰρ τὰ 
παρὰ σοῦ ᾽στὶ ϑαύματα Bothe 845 κοινὸν] κἀμὸν F. Gu. Schmidt 
846 γὰρ οὖν φεύδομεϑα Matthiae, γὰρ εὖ ᾿ψευδόμεϑα Rauchenstein 
847 μαστεύω Nauck, μνηστεύεις Paley 849 ἴσως] δισσοὺς F. Gu. 
Schmidt 

853 fort. κἀμοὶ τόδ᾽ ἐστὶν ἐξ ἴσου 857 τεταρβηπὸς καλεῖ Eng- 
land 858 ἁβρύνομαι τάδ᾽ Dobree 

860 τῆσδε, τῆς πάροιϑεν, οἰκεύς Markland, τῆσδ᾽ ἐτῶν ϑὴς παρϑε- 
νείων Burges | τῆσδε, τῶν Hermann | τῆσδε, τὸν πάρουϑ'᾽ ἔνοικον Τυν- 
δάρεω δόντος πατρός Kviéala 862 μόνω γὰρ οἵδε Hermann 8068 Cly- 
taemestrae im vet. ed. tribuitur 865 ὅδε λόγος μέλλων ἀναλοῖ y06- 
vov Hennig | ἂν εἴη Scaliger, λεύσσει Reiske, ἀνοιστέος Musgrave, ὀνή- 
σει Boeckh, ἂν ὡς δὴ vel ἂν ὡς εἰ Hermann, ἂν ᾷἄσσοι Fix, σώσει. Monk, 
ἀνωϑεῖ vel ἀνάπτει Hartung, τείνει Rauchenstein, ἄνωθεν Faust, νεύσει 
England (malim νεύει), ἀνωσϑῇ Ellis, κείσϑω olim coniciebam | ὁ λόγος 
ὡς μέλλων τι δώσειν νέον Kayser | ἀνήκει πόνον F. Gu. Schmidt, ἔνευσε 
μόνον Stadtmueller | ὄκνον Hermann | versum tribuit seni, antea ver- 
sum Achillis intercidisse ratus, Weil 866 δεξιᾶς σ᾽ Vitellii 869 χῶτι 
ταῖς σαῖς δή us φερναῖς Heath 

872 νῦν πρὸς ἡμᾶς Paley — 875 τῆς] τὴν Aldina 811 τοῦτ᾽ οὐκ 

εὖ φρονεῖ Herwerden, τόδε δ᾽ οὐκ εὖ φρονεῖ Nauck 878 οὐνάγων 
Herwerden 

880 et 882 delet, 881 Clytaemestrae tribuens, F. Gu. Schmidt 
884 ὃ δὲ γάμου τίν᾽ εἶχε πρόφασιν ἡ μ᾽ Rauchenstein γάμον τόνδ᾽ 
Hennig, γάμον τίν᾽ England | τιν᾽ Weil | τίν᾽ εἶχε] παρεῖχε Gomperz | 
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ὅς μ᾽ ἐκόμισεν. οπῖς — 885 ἕνα γ᾽ ἄγοις Vitelh 880 χὴ μήτηρ Mark- 
land 888 δάχρυον ὄμματ᾽ (et στέγει) Matthiae, δάκρυ τ᾽ ὄμματ᾽ Cobet, 
δακρύων τ᾽ οἴματ᾽ Tucker 889 καὶ γὰρ ἀλγεινὸν τὸ olim, postea o? 
γὰρ ἄλογόν ἐστι Hartung, οὐ γὰρ ἀλλ᾽ sixóg τὸ Kirchhoff (malim εἴπερ 
ἄλλ᾽, εἰκὸς τὸ), εἴπερ ἀλγεινόν ys Paley, οὐ παραιτητὸν τὸ Madvig, εἰ 
πέρα δεινῶν τὸ O. Goram, εἴπερ ἄγχιστον τὸ Rauchenstein, οὐ παρὰ 
λόγον ἦν τὸ olim Weil, χὑπεράλγεινον τὸ vel ἦὖ πέρα δεινῶν τὸ vel 
εἴπερ ἄλλ᾽, εἰκός σὲ Vitelli, εἴπερ ἄλλ᾽ ἀλγεῖ τὸ Merlo, εἴπερ ἐγγενὲς τὸ 
Stadtmueller | στερόμενον Bothe | στερόμενον, δακρυρρόει Weil 

893 φρενῶν γὰρ εἶχε Nauck 894 φέρων cv Porson 89 τῶνδ᾽ 
ὃς αἰτιος κακῶν Porson 

900 οὐκ ἐπαιδεσϑήσομαι ᾽γώ Markland, οὐκ ἐπαιδεσϑησόμεσϑα Her- 
mann, οὐκέτ᾽ (οὐκέτ᾽ iam Battier) αἰδεσϑησόμεσθα Nauck | ἐπαιδεσϑη- 
σόμεσϑ᾽ οὖν Hennig | 900—902 delet Paley (901 delet Wilamowitz) 
901 φωτὸς &x.. γεγῶτος F. Gu. Schmidt 902 περὶ τίνος Schaefer, 
ἐπὶ τίνι. Hermann — 909 γενείου δὸς σύ, πρὸς τῆς Burges | etiam πρός 
τε δεξιᾶς Markland 

911 οὐκ ἔχω βωμόν τιν᾽ ἄλλον καταφυγεῖν (vel καταφυγὴν) ἢ σὸν 
γόνυ Hermann, οὐκ ἔχω γὰρ βωμὸν (vel βωμὸν γὰρ) ἄλλον καταφυγεῖν 
ἢ σὸν γόνυ Hennig 912 πέλει μοι Klotz 914 sq. verba κἀπὶ... ϑέλω- 
σιν delet England 915sq. aut εἰ δὲ τολμήσεις aut ἣν δὲ μή requiri 
putat Monk 916 οὐ cscoustw«| fort. ἐξολώλαμεν 917 φέρον Mark- 
land 919 ὑψηλόφρων τοι ϑυμὸς οὑμὸς αἴρεται F. Gu. Schmidt | uot 
ϑυμὸς ἀμαϑίας πρόσω vel u^ o? ϑυμὸς ἐξαίρει φρενῶν Herwerden | ἅλ- 
λεται πρόσω Musgrave | πρόσω] προσών vel potius πρὸς ὧν (ἤκουσα 
** x» Hermann, φύσει vel ϑράσει, Stadtmuellér, γύναι C. Busche 

920 κακοῖσι μὴ ᾿σχαλᾶν vel potius κακοῖσιν οὐ χαλᾶν Bothe 
921 ἐξογκουμένοις Weil 926 ἐγὼ μὲν, deletis versibus 919—925, 
Walter 929 ὅταν δὲ μή, οὐ πειϑοίμεϑ'᾽ ἄν Kirchhoff 

931'"4onv Gaisford 982- 974 sic disponit: 932—937. 946. 938—942. 
948—951. 955—958. 943. 944. 945 -Ε 968 ἐγὼ τὸ μηδὲν παρά ys τοῖς στρατη- 
λάταις, 969. 910—974, ceteris deletis, Stadtmueller — 934 τοσοῦτό γ᾽ vel 
potius τοσοῦτο σ᾽ Hermann, τοσαῦτα σ᾽ Weil| οἶτον Herwerden | κατα- 
στένω Matthiae 935 οὔποτε Herwerden 936 ἐμοὶ Monk | πλοκαῖς 
Reiske 937 παρέξω τοὐμὸν ὄνομα σῷ πόσει Nauck | τοὐμὸν λέχος 
F. Gu. Schmidt 938—943 delet R. Sehenk (938—940 Walter) 
938 sq. τοὐμὸν γὰρ... | ὄνομα φονεύσει Naber 939 ró y' Lenting 

943 δ᾽] 9" Hartung | ἠτιμωμένη Elmsley, ἠτιμάσμεϑα Monk 
944 ἔγωγ᾽ ἂν ἦ κάκιστος Nauck | ἦν ἂν Reiske 945 μαλακίων δ᾽ 
Heimsoeth 946 ἐγὼ οὐχὶ Elmsley, οὔκ εἶμι Rauchenstein, 7 à" οὐχὶ 
Vitelli | ἀλλ᾽ ἀμαυρὸς ὧν γένος F. Gu. Schmidt | versum post 943 col- 
locat Weil 947 εἰ παρεφεδρεύει Heimsoeth, ὕσπερ φυτεύει, Faust | 
σῷ πόσει) σὴν κόρην Reiske, col πόριν Musgrave, παῖδα σήν Burges 
Post 947 versum intercidisse opinatur Matthiae 

951 οὐδέ τις, ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε προσβαλεῖν Markland, οὐδ᾽ sig τις 
ἄχραν χεῖρα προσβαλεῖ Burges, οὐχ ὥστε γ᾽ ἄκραν χεῖρα προσβαλεῖν 
Jacobs, οὐδ᾽ x x» | οὐδείς, ἄκραν χεῖρ᾽ ὥστε προσβαλεῖν Hartung, οὐδ᾽ 
ἔστ᾽ ἄκραν χεῖρ᾽ ὅστις προσβαλεῖ (ἐιιβαλεῖ Herwerden) Kviéala, οὐδ᾽ ὕσον 
(ὥστ᾽ F. Gu. Schmidt) ἄκραν ys χεῖρα προσβαλεῖν Vitelli 952 πόλις] 
πολύς Musgrave 952 sq. πόλις ὕροις ἐν βαρβάρων, ὅϑεν πεφύκασ᾽ 
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εὐγενεῖς στρατηλάται F. Gu. Schmidt 953 ὅὕϑεν πέφυκε τοῖς στρατη- 
λάταις γένος Reiske, rov πεφύκασ᾽ οἱ στρατηλάται γένους Hennig 
954 Φϑία δὲ τιμὴν οὐδαμοῦ κεχτήσεται Musgrave | γενήσεται Paley 
955 δὲ] ys Reiske 955—974 delet HR. Schenk 956 πᾶς δὲ μάντις, 
deleto v. 958, F. Gu. Schmidt | ἔστ᾽] οὐκ Hermann Post 957 versum 
intercidisse putat Reiske 908 τυχῶν] αὐχῶν Holzner | inter τυχών et 
ὕταν lacunam esse putat Kvicala | ὅσ᾽ ἂν δὲ Weil 959 sq. οὐ τῶν γάμων 
ἕκατι δ᾽ εἴρηται τόδε (ceteris deletis) Hermann | 959—969 delet Walter 

960 τοὐμὸν λέκτρον Lenting 961 ὕβρισεν Fix 962 χρὴ γάρ 
νιν Paley 963 ἡ] εἰ olim Hermann | Κλυταιμνήστρα γ᾽ Hartung 
963 sq. παιδὸς σῆς, Κλυταιμνήστρα᾽ σὺ δ᾽ εἰ λόγοις ἐπείσϑης Hermann 
965 τ᾽ ἄν γ᾽ Barnes, τ᾽ ἄν σφ᾽ Markland 967 ὧν μέτ᾽] ὦνπερ, nisi 
v. spurius sit, Lehrs | ἐστρατεύομεν Monk 969 £v εὐμαρεῖ δὲ Blom- 
field, ἐν εὐμαρεῖ τὸ Hermann, ἐν εὐμαρεῖ ᾽στι Hartung 

971 ἐλϑεῖν φόνους (φόνον Porson), κηλῖσιν αἵματος χρανῶ Reiske 
κηλῖσι κατὰ χώραν βαλῶ Stadtmueller αἷμά rov χρανεῖ (vel δανεῖ) 
Markland, εἶμ᾽ ἔτι χρανῶν Jacobs, αἱματοχρανῶ Bothe, αἱμαχκταῖς χρανῶ 
Meineke et Dobree, ἐνθάδ᾽ ὧν χρανῶ Rauchenstein, αὐτόϑεν χρανῷῶ 
Weil, ἐνθάδε (vel αὐτόϑι vel Αὐλίδι) δανῶ Vitelli, αἱματώσομεν Eng- 
land 918 ϑεὸς] φίλος Heimsoeth 978 sq. ϑὴς ἐγὼ... μέγιστος οἴκων 
Burges | φῶς ἐγὼ πέφηνά cov σωτήριος δὲ σὺν ϑεοῖς γενήσομαι Her- 
mann, φίλος ἐγὼ οὐ πέφηνά σοι γένει προσήκων, ἀλλ᾽ ὅμως γενήσομαι 
Stadtmueller, ϑεὸς ἀγῶν᾽ ἐφῆκέ μοι μέγιστον et cum Stadtmuellero 
ὀκνῶν δ᾽ οὐδαμῶς φανήσομαι Holzner 914 μέγιστος &yóv: ἀλλ᾽ Μανκ- 
land | ἀλλὰ φῶς γενήσομαι Hartung, ἀλλ᾽ ἀνὴρ γενήσομαι Merlo 971 
φεῦ delet Naber 971 sq. μὴ λίαν λόγου μηδ᾽ ἐνδεῶς τοῦδ᾽, ἀπολέ- 
σασα Hennig 918 μηδ᾽ ἐνδεῶς μὴ τοῦδ᾽ ἀπολέσω τὴν χάριν England | 
μηδ᾽ ἐνδεῶς που διολέσαιμι Weil, μηδ᾽ ἐνδεής που φαυλίσαιμι Tucker 

983 ἔχει. τι Aldina | ἔχει πρόσχημα Canter 984 ὠφελῶν Canter 
988 σοῖς τε Markland, σοῖσι Hermann 

990 εὖ δὲ καὶ τέλει Kirchhoff, εὖ δὲ πανταχῇ England 992- 995 
delet Zirndorfer 994 ἔξεισιν, αἰδοῦς Porson, ἥξει, δίχ᾽ αἰδοῦς F. Gu. 
Schmidt 995 ἢ μὴ παρούσης Aldina, εἰ δ᾽ 7; παροῦσα Elmsley | ver- 
sum delebat olim Dindorf 990 σεμνὰ uiv Kirchhoff ^ 997 ὅλως vel 
potius νόμους F. Gu. Schmidt | αἰτεῖσϑαι Markland, ἄντεσϑαι Musgrave 

1003 ἤν τ᾽ ἀνικέτευτος ἧς Voss | ἀνικέτευτος ἦν Reiske, ἀνικέτευτος 
7169" Markland, ἀνικέτευτός εἰμ᾽ Hartung 1005 $69" £v Markland 
1006 λέγων cs Bremi, λέγων δὴ Bothe, λέγων ys Lenting, λέγων uiv 
Monk, λέγων γὰρ Hartung, λέγων σοι Rauchenstein | μάτην 6^ ἐγκερτο- 
μῶν Markland, μάτην 6s κερτομῶν L. Dindorf  συγκερτομῶν Bothe 
1006 sq. ψευδῆ λέγων σε καὶ.. μὴ ϑάνοιμι σὴν σώξων κόρην Dobree 
1008 συνετῶς Hermann, δ᾽ αὐτὸς vel καὶ σὺ England 

1011 πειϑὼ μὲν... φρονεῖν: Vitelü | zsi9^ εἰς τέκν᾽ αὖϑις Stadt- 
mueller  πείϑειν ἀνάγκη σ᾽ ἄνδρα F. Gu. Schmidt | πεῖσον μεταῦϑις 
England | zsi$9^ ὠμὸν Holzner | αὐτῆς Monk 1012 κακός] σκληρός 
F. Gu. Schmidt, κόπις Stadtmueller 1013 ἀγανοὶ λόγοι δὲ φίλους 
F. Gu. Sehmidt | λόγοι γὰρ Dobree | λόγους] κακούς Markland 1014 τί 
δὲ χρεώ Scaliger, τί δὲ χρεών Hermann  χρῇς, opinatus codicem L 
χρῆς habere, Wilamowitz ^ 1016 delet Stadtmueller — 1017 εἰ γὰρ τὸ 
χρηστὸν zsiosr  Blomfield, εἰ γὰρ τὸ χρηστὸν πείϑετ᾽ Bothe, εἰ γὰρ τὸ 
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χρῇξον πείσετ᾽ Hermann, y γὰρ τὸ χρῇξον ἐπίϑετ᾽ Weil, j γὰρ τὸ χρῇ- 
£ov ἔπιϑεν Hennig | ἔπιϑες Markland 1017 sq. ἢν γὰρ τὸ χρῇζον ἔτι 
Oíyy τοῦδ᾽, οὐ χρεὼν χωρεῖν" φέρει γὰρ Camper 1019 κἀγώ τ᾽ ἀμύ- 
vov προσφιλὴς γενήσομαι Kirchhoff | πρὸς φίλων κεκλήσομαι olim Nauck 
(κεχλήσομαι iam Hermann) πρὸς στόλον Stadtmueller | πρὸς φίλον φα- 
νήσομαι. Holzner (φανήσομαι Markland) 

1021 λελογισμένῳ, quod Marklando in mentem venit, proponit 
Bothe 1022 χρανϑείη sive xocvüsisv Kirchhoff, κρανϑέντ᾽ àv Har- 
tung 1022 sq. φίλοις, cot τὰν Hermann | versus ante 1019 collocat 
Stadtmueller 1024 ὦ σώφρον᾽ εἰπών olim Kirchhoff ^ 1025 ὡς ἐγὼ 
Hermann 1026 ποῦ δῆτά σ᾽ ὀψόμεσϑα Stadtmueller | ἀϑλίων Kirch- 
hoff 1028 φυλακὰς Bothe οὗ χρέος England 1029 μή τις δ᾽ ἴδῃ 
Markland 

1032 ἦν γὰρ olim Nauck 1034 σὺ δ᾽ εἰ μέν εἶσιν $oL,.. ἀνήρ 
Hermann, εἰ δ᾽ εἴσ᾽ ἀληϑῶς ϑεοί,.. ἀνήρ Hartung, εἰ μὲν γάρ εἶσι ϑ'εοί, 
ον ἀνήρ Paley | ἀνὴρ σύ τοι Valekenaer 1036 μάκαρ 0 γ᾽ ὑμέναιος 
Paley | τίν᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιοι Hartung, τότ᾽ ἄρ᾽ ὑμέναιοι Rauchenstein 
1039 etiam ἔστασεν Portus | ἴχκχον Musgrave 

1041 ἐπὶ δαιτὶ Monk | ϑεῶν ἐν δαιτὶ Πιερίδες olim Dindorf | IIte- 
ρίδες, χάρμ᾽ ἐπὶ δαιτὶ Hennig 1048 κρούσουσαι. England — 1046 κλεῖς 
σαι Fritzsche 1049—1053 delet England 

1055 κύκλῳ Heath 1056 sq. κοῦραι πεντήκοντα γάμους Νηρέως 
Fritzsche 1058 ἐν δ᾽ Reiske, ὑπὸ δ᾽ Rauchenstein | τότε δ᾽ ἀν᾽ (vel 
ἅμ᾽) ἐλάταισι vel ἅμα δ᾽ ἐλάταισι. Paley | ἐλάταις σὺν Weil 

1062 μετὰ δ᾽ Fritzsche | ἀνέκλαγεν Hermann, ἀνέκραγεν Paley 
1063 παῖδες Θεσσαλαὶ Heath | Θεσσαλίδι πάτρᾳ μέγα φῶς Hermamm | 
παῖδες οἱ Θεσσαλίας Hennig 1004 Φοῖβος ὁ μάντις Monk | μάντις ὁ 

Φοῖβον ὁ μοῦσαν Fritzsche | μουσᾶν] Moto&v Markland 1000 ἐξονό- 
μαξεν olim Hermann, ἐξεπόνασεν Faehse, ἐξονομάξζων Hartung, ἐξονό- 
μηνὲν L. Dindorf, ἐξονομάξει Fritzsche, σ᾽ ἐξονόμαζον Hennig 1008 
ἥξει) ἄξει Bothe 1009 Πριάμου Fritzsche 

1070 Πέργαμά τε πυρώσων vel γᾶϑεν ἐχπυρώσων Weil, ᾿Ιλιάδα πυ- 
ρώσων England 1071—1075 delet England 1073 καὶ κόρυϑος 
Monk | ἔνδυτ᾽ ἐκ] ἐνδυτοῖς Markland — 1076 μακάριον τότε δὴ μάκαρες 
Weil, μακάριον τότε δαιτὶ ϑεῶν Rauchensteim — 1077 γάμων Hermann 

1078 Νηρῇδός r' Hermann | πρώτας ἔϑεσαν Fritzsche | (ἔδαισαν Can- 
ter, ἔϑυσαν Musgrave) | Νηρῇδός τ᾽ ἔϑεσαν ποτνίας England, Νηρῇδος 
ϑέσαν ἄμβροτοι Witzler | πρώτας] πρέσβας Weil 

1080—1097 delet L. Dindorf 1080- 1088 σὲ δ᾽, ὦ κόρα. .᾿4ργεῖοι 
μελέαν ὥς τινὰ μόσχον ὀρείαν, βρότεον αἷμ᾽ ἀπαρξομέναν, οὐκ ἐπὶ φόνον 
οὐδὲ ϑεᾶς βωμῷ ϑῦμα τραφεῖσαν, παρὰ δὲ... νυμφοκόμον αὔχημ᾽ sóóo- 
κίμων γάμων κλεινοῖς ᾿Ιναχίδαισιν --- 1089— 1097 ποῦ δ᾽ ἂν τὸ τᾶς 
αἰδοῦς σϑένειν τίν᾽ ἔχοι δύνασιν ἢ τὸ τᾶς ἀρετᾶς σωφροσύνας τὲ πρό- 
σωπον, ὑπότε... ἔλϑῃ Hermann 1080 σὲ δὲ τί, κόρα Musgrave, σὲ δὲ, 
κόρα Hartung, σὲ δ᾽, ὦ παρϑέν᾽ vel σὲ δ᾽, ὦ τλᾶμον Monk | σέ, παῖ, 
χαταστέψουσι Schiling ^ 1080sq. στέψουσιν καλλιπλόκαμον κόμαν Har- 
tung 1081 γ᾽ ἀϑλίαν Musgrave, r&v ἁλίαν olim Hermann, ταλαὰν 
olim Nauck, μελέαν Rauchenstein 1081 sqq. βαλιὰν ἔλαφον... ὀρείαν 
ἢ μόσχον Monk 1082 ὀρείων Hermann, ὄρειόν τινα Hartung 
1082— 1084 ὥστε μόσχον ἀκήρατον πετραίων τιν᾽ ἀπ᾽ ἄντρων ἐλθοῦσαν, 
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λαιμοὺς ἱερῶν αἱμασσόντων βροτέους Vritzache 1083 βρύτεον Weil 
1083 sq. βρότειον... λαιμόν delent Hartung et Monk — 1084 αἱμάσσοντε 
Bothe 1086 ῥοιβδήσει Monk, ῥοιβδήμασι Fritzsche | βονκολικῶν Har- 
tung 1087 νυμφοκομήσασαν Hartung Post haee versum excidisse 
putat Fritzsche 1089—1097 delet Paley 1089 sq. ποῦ τὸ τᾶς ἀρετᾶς 

δύνασιν ἢ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἂν ἔχοι. Fritzsche | ποῦ τὸ τᾶς αἰδοῦς ἔτι, ποῦ 

τᾶς ἀρετᾶς σϑένει τι πρόσωπον: Weil 
1090 54ᾳ. ἀρετᾶς σϑένει Hartung 1093 ἀρετά γ᾽ ὕπισϑεν Paley 

1096 sq. καὶ κοινός τις ἀγὼν βροτοῖς, μὴ ϑεῶν φϑόνος ἔλϑῃ Fritzsche 
1097 φϑόνος} φόβος Scaliger 1098 πόσιν] δέμας vel πόδα, deletis 
v. 1099—1103, Monk 

1102 ϑάνατον] τὸν γάμον Weil 1103 μνήμην] φήμην Hennig | 
μνήμην γὰρ εἶχε Paley 1109 οὗ cov Dobree 

1110 πατρὸς] πάρος Nauck | ἔχπεμπε τὴν (vel vvv) σὴν παῖδα δω- 
μάτων πάρος Paley | παῖδα δεῦρο δωμάτων πάρος Heimsoeth, παῖδα 
δωμάτων πόρος, γύναι Schumacher, παῖδα τῶνδε δωμάτων πάρος Eng- 
land, παῖδα δωμάτων ἔξω πατρός Klette | παιδὸς μέτα Semitelos 
1112 fort. τ΄ ἀνάπτειν  καϑάρσιοι. χερῶν Kirchhoff | χεροῖν Musgrave 
1116 μὲ νομίσασαν F. Gu. Schmidt εὐλογεῖν Markland, εὐτυχεῖν vel 
εὐστοχεῖν Kirchhoff 1117 χώρει σύ olim Nauck 1117 sq. γάρ, 
πατὴρ zv)" ὅσα yt μέλλει Markland | πατρός] πάρος Canter 

1122 μ᾽ ὁρᾷς Markland 1126 μέσοις καὶ πανταχοῦ Markland 
1127—1140 sic disponit: 1138 sq. 1127—1129. 1184. 1135. 1180---1139, 

1136sq. 1140 Hermann. 1129—1140 sic olim disponebat: 1138 sq. 
1129. 1134—1137. 1132. 1133. 1130. 1131. 1140 Hartung 

1132 τλήμονά τ᾽ Monk, τλήμονά μ᾽ Wilamowitz | ózovosig τ᾽ KA. 
ἔχ᾽ ἥσυχος Hermann 1138 ἔχ᾽ ἥσυχος omisit Aldina | ante ἔχ᾽ ἥσυχος 
dimidium versum Agamemnonis intercidisse putat Hartung, versus in- 
teger Clytaemestrae eum dimidio altero qui Agamemnonis fuerit ex- 
cecidisse videtur Kirchhoffio | ἔχε νῦν σύ uou τὸ πρῶτον anonymus, ἔχ᾽ 
ἤσυχος" τὸ πρῶτον Matthiae 1136 ὦ πότνα τύχη Heath 1188 τίν᾽ 
ἠδίκησα Hermann, τί μ᾽ ἠδίχησας England 1138 sq. olim ante 1136 
ponebat Hermann, post 1128 collocat Hartung, delet Wilamowitz 
Post 1138 versum Agamemnonis excidisse putat Walter ^ 1139 ἁλοὺς 
ὅδ᾽ Vitelli, ἁνὴρ ὅδ᾽ Walter 

1141 μὲ] σφε Markland 1148 στεγάζξειν Markland 1144 τί γὰρ 
ἀναίσχυντόν us δεῖ Reiske 1145 λεγόντων Bothe 1146 vvv, ὡς 
ἀναπτύξω λόγους Paley 1147 προῳδοῖς Hartung 1148 ταῦτ᾽ Monk 

1151 σῷ προσούδισας πέδω (vel zéro) Scaliger, ζῶν πρὸς ὀκρίδας 
βαλών Musgrave, συμπροσουδίσας πάλω Bothe, σῷ προσώρισας πάλῳ 
Monk 1153 Ζιὺὸς μὲν Reiske | Ζός τε (cum Marklando) παῖδ᾽, iuc 
τε Elmsley, zfiós σε... ἐμώ ys Herm. Hoffmann 1153 sq. zfióg τε, 
quod etiam proposuit Markland, et ἕπποις os olim Nauck — 1156 ἔσχες 
οὖν λέχη Bothe, ἔσχεϑες λέχη Kirchhoff 1157 o5] οἷς Hermann | σοι] 
δὴ England | οὗ σοι] ὑφ᾽ o? Paley — 1158 σὺ μαρτυρήσεις Markland 

1161 εὐδαιμονεῖν] ἀδημονεῖν Burges 1102 τοιαύτη δάμαρ, deleto 
v. 1163, Herwerden 1165 τῶνδ᾽ οὖν μιᾶς England | τλήμονος Reiske 

1167 βλέψον Naber | τί] 0 rv Porson | χρῇς Nauck 1168 Μενέλαος 
"EAévgv Elmsley | καλόν ys vo ed. Brubach., καλόν ys νῶν Musgrave, 
καλὸν γ᾽ ἔϑος Elmsley, καλὸν κλέος Hermann, καλὸν γάνος Bothe, καλὸν 

- 6 Euripides, Iphigenia Aulidensis. 
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χρέος Hennig, καλὸν τέλος F. Gu. Schmidt, κακόν γ᾽ ἔπος Vitelli 
1108 sq. λάβῃ aus γένους .. ἀποτίσῃ τέχνα Semitelos 1168—1170 
καλόν γ᾽ ἂν ἣν... τέκν᾽ ὡς... ὠνοίμεϑια Burges | 1169 ἀποτίσαιμεν ἄν Reiske, 
ἀποτίσω τέχνα | Bothe 1169 sq. ἀποτίσεις et fort. ὠνούμενος England 

1170 τἄχϑιστά τοι τοῖς vel potius γ᾽ sí roig Hermann | ὠνούμενοι 
Reiske, ὠνουμένω vel ὠνουμένοιν Musgrave, ὠνώμεϑα Nauck, fortasse 
ὠνούμενον 1171 στρατεύσῃς Markland 1171sq. verba καταλιπών 

γενήσῃ delet Conington (1172 delet Nauck) 1172 γένῃ σὺ Kirch- 
hoff 1113 ποίαν μὲν ἔνϑα καρδίαν μ᾽ Hartung | £v δόμοισι. καρδίαν 
μ᾽ sive ἔνδον εἴς σὲ καρδίαν μ᾽ Markland — 1174 ϑρόνους μὲν τοὺς τὸ 
πάρος ἴδω κενούς vel potius ϑρόνους μὲν εἰσίδω ταύτης κενούς Nauck, 
ϑρόνους τῆς παιδὸς εἰσίδω κενούς Vitelli, ϑρόνους μὲν τῆσδε προσβλέπω 
κενούς Weil 1110 τῇδε Bothe, fort. παῖδα 1171 ἀπώλεοσ᾽, ὦ τέκνον, σ᾽ 
ὃ φιτύσας πατήρ Hartung Ante 1179 versum inkercidisse, nisi v. 1179 
sic scriptus: τοιόνδε μισϑὸν καταλιπόντα, πρὸς δόμους post 1182 trans- 
ponendus sit, putat Paley 1179 τοιόνδε μῖσος olim Musgrave, τοιόνδ᾽ 
ὄνειδος Jacobs | τοιόνδε Oscuóv .. τοῖς πρὸς δόμους Burges, qui 1179 

post 1183 transponit, τοιόνδε... καταλιπὼν νείσῃ δόμους vel potius 
ποῖον δὲ μισϑὸν καταλιπὼν πορϑεῖς δόμους: Camper, ποῖον δὲ μισϑὸν 
καταλιπεῖν σαυτῷ δόμους; Hartung, τοιόνδε μισϑὺν καταλιπὼν πρόσει 
δόμους, collocans hune v. post 1180 et ἐφ᾽ ὦ 1181 scribens, Kirchhoff, 
ποῖον δὲ μισϑὸν τάδ᾽ ἀλιτὼν τίσεις δόμοις olim Herwerden, τοιάνδε μ᾽ 
ἴσϑ᾽ oov (ἴσϑ' οὖν C. Giorni) καταλιπὼν πρὸς σ᾽ ἐν δόμοις olim Vitelli, 
τοιόνδε μισϑὸν εἶτ᾽ ἔλαβε προδοὺς δόμους Holzner πρὸ σοῦ δόμοις Her- 
mann, τοῖς £v δόμοις Rauchenstein, πῶς εἶ δόμους olim coniciebam 
1179 sq. τοιόνδε μισϑὸν .. πρὸς τοῖς δόμοις, sim εἰ βραχείας... ἐνδεῖ 
μόνον heiske, τοιόνδε μῦϑον... δόμους ἔπει" βραχείας κτλ. L. Dindorf, 
τοιόνδ᾽ ἄμισϑον καταλιπών, προδοὺς δόμους six si βραχείας κτὲ., nisi ἐπεὶ 
relicto v. 1180 -- 1182. post 1193 collocandi simt, Bothe, τοιόνδε μῖσος 
καταλιπὼν εἰ πρὸς δόμους ἐπάνει, βραχείας... ἐνδεῖ μόνον Heimsoeth, 
τοιόνδε μῖσος καταλιπὼν πρόσϑεν δόμοις ἄπει; βραχείας κτὲ. Madvig, 
τοιόνδε... δόμους ἄπει" βραχείας προφάσεως δὲ δεῖ μόνον Vitelli, τοιόνδε 
μῖσος .. οἴου βραχείας... ἐνδεῖν μόνον Pantazidis, τοίαν δέ u^ ἴσϑ᾽ ἂν 
καταλιπών, προδοὺς δόμους (οἵαν φοβεῖσθαί σ᾽ εἰκός, ἣν μόλῃς πάλιν 

Herwerden 1179—1184 hoc ordine: 1183. 1184. 1179—1182 disposi- 
tos post 1208 collocat Brunck 

1180 us δεῖ Monk, σε δεῖ Paley | δεοίμεϑ'᾽ ἄν Hennig — 1180—1182 
delet Sitzler 1181 χαὶ παῖδες Markland 1183 sq. post 1179 re- 

ponit Markland, post 1178, deleto versu 1179, Monk 1185 ϑύσεις 
δὲ σὴν παῖδ᾽ Markland, ϑύσεις δὲ δὴ παῖδ᾽ Kirchhoff | ϑύσας δὲ σὴν 

παῖδ᾽ εἶτα Elmsley | εἶεν: σὺ ϑύσεις παῖδα᾽ τίνας εὐχὰς ἐρεῖς; Nauck, 
εἶεν"  ϑύσεις σὺ (vel ys) παῖδα τήνδε᾽ τίνας εὐχὰς δ᾽ ἐρεῖς Vitelli 9ύυ- 
σεις δὲ παῖδ᾽. ἐνταῦϑα vel potius ϑύσεις σὺ δὴ παῖδ᾽" εἶτα F.. Gu. 

Schmidt, ϑύσεις δὲ τέκνον" ἔνϑα O. Hense 1186 ἦ σοὶ Monk, πῶς 
σοι Hartung | τέκνα Elmsley 1187 delet Monk | νόστον ποῖόν ruv 
Kayser 1189 ἡ r&v Lenting | οὔ τἄρα συνετῶς England 

1190 εὔφρον᾽ ἄσομεν (debebat ἄσομαι) Musgrave, εὔφρον᾽ ἤἥσομεν 
Dobree, εὖφρον οὖς νέμοι. Burges, εὔφρονας νεμῶ F. Gu. Schmidt 
1192 sq. τίς δ᾽ ἐκεῖ προσβλέψεται παίδων c; ἵν᾿ αὐτοὺς προϑέμενος 
κτάνης τινά: ÜOamper, τίς σὲ καὶ... παίδων, ἵν᾽ Hartman 1193 ἐὰν 
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σφῶν helske, ὅταν σφῷν Lindau | σ᾽ ἐὰν αὐτὸς σὺ προϑέμενος vel po- 
tius σ᾽ ἐὰν αὐτοὺς σὺ προϑέμενος (deleto τινά) Hermann, 6t, τῶν ὧν 
προϑέμενος, nisi προϑέμενος ex πρὸ Μῖ|ενέλεω depravatum sit, Fix 
προέμενος Elmsley 1194 ταῦτ᾽ ἦλϑεν Lindau | ταῦτ᾽ ἐλϑὲ νῦν σοι 
διὰ λόγων Rauchenstein | ταῦτ᾽ ἤλϑετ᾽ Hennig | σοι] τοι Matthiae, σὰ 
Monk  1194sqq. ταῦτ᾽ ἦλϑον ἤδη διὰ λόγων εἰ σκῆπτρά σε... γ᾽ ἔδει 
οὐ χρῆν «vt. Markland (εἰ σκῆπτρά σε... στρατηλατεῖν ἔδει. iam Weiske) 

1195 etiam διαφέρει Musgrave | σ᾽ ἔδει (et antea σκῆπτρα σὰ) Vitelli 
1196 ὃν] o? Barnes 1198 ϑανεῖν) κτανεῖν Markland — 1199 γ᾽ ἂν 

jv Markland | μή γ᾽ Hartung 
1203 παῖδ᾽ ἀποστερήσομαι Markland, παῖδά σοι στερήσομαι Mus- 

grave, τῆσδ᾽ ἄπαις στερήσομαι Durges, παιδὸς ἧς στερήσομαι. Hermann, 
παῖδ᾽ ἀφαιρεϑήσομαι Paley 1201 5ᾳ. ὑπότροπος Heath (ὑπότροπος .. 
εὐτυχῆ England), ἀπότροφον Tyrwhitt 1201 λέλεκται ταῦτα TOT, μὴ 
δὴ κτάνῃς Pilerson, λέλεκται, γνῶϑι" μὴ, μὴ δὴ κτάνῃς Musgrave, λέ- 
λεχται. τἀμά, μὴ δῆτα κτάνῃς DBlomfield (λέλεκται τἀμά Elmsley), λέλε- 
ται νῶν μέν, οὐ μὴ δὴ κτάνῃς olim Bothe, λέλεχται τἀμώ, μὴ σύ γε 
χτάνῃς Monk, λέλεχται, μὴ κτάνῃς, ζἱκνούμεϑα Hermann, λέλεχται καὶ 
νόῳ, μὴ δὴ *v&vyc Dothe, λέλεκται ταῦτα, μὴ σύ γε κτάνῃς Fix, λέλεκται, 
μὴ σὺ μὴ δῆτα κτάνῃς vel potius λέλεκται πάντα, μὴ σύ γε κτάνῃς Har- 
tung, λέλελται τῇδε, μὴ σὺ δὴ κάνης Camper, λέλεκται, πρὸς ϑεῶν, μὴ 
σὺ κτάνῃς Rauchenstein, (λέλεκται, πῶς δὲ δὴ τήνδε κτενεῖς; Hennig), 
λέλεχται, νῷ λαβὼν μὴ δὴ κτάνῃς Kvicala, λέλεχται μοι, λόγος, δὴ μὴ 
ἡτάνῃς Klotz, λέλεχται τἀμά, μηκέτι (vel μὴ σὺ δὴ) κτάνῃς Paley, λέ- 
λεχται τἀμά, νεῦε μὴ χτανεῖν Herwerden, λέλεκται, γνῶϑι μὴ καταχτα- 
νεῖν Pantazidis, λέλεκται, ᾽ν νῷ βαλὼν μὴ δὴ κτάνῃς olim coniciebam, 
λέλεχται, μετανόει μηδὲ κτάνῃς vel λέλεκται τἀπ᾽ ἐμοῦ, σὺ μὴ κτάνῃς vel 
λέλεχται τἄμ᾽ ἔπη, μὴ δὴ κτάνῃς Vitelli, λέλεκται, νῷν ys τήνδ᾽ οὐ μὴ 
χτάνῃς Mekler, λέλεκται, μὴ μενοινήσῃς χτανεῖν Holzner 1207 sq. 
delet Herwerden 1209 σοι σώζειν Nauck, ῥύεσθαι Weil 

1210 πρὸς τάδ᾽ ἀντερεῖ Elmsley 1212 πείϑειν μ᾽ ἐπάδουσάών 9᾽ 
ὁμαρτεῖν uot πέτρας olim Hermann | ὥστε μοὐμαρτεῖν πέτρας Elmsley 
πείϑειν ἐπάδουσ᾽ ovg ἐβουλόμην λόγοις Hermann | ἐπῳδαῖς Naber 
1216 γόνατος Markland 

1221 σῶμ᾽ ἀφεῖσ᾽ ἐμὸν Monk 1222 χάριτας φίλας Bothe | φίλην 
ἔδωκα κἀντεδεξάμην χάριν Nauck 1298 54. ἄρ᾽ εὐδαίμονος, ὦ τέκνον, 
ἀνδρός σ᾽ Porson, fort. ἀρ᾽ εὐδαίμονος ἀνδρός ποτ᾽ ἐν δόμοισί σ᾽ ὄψομαι, 
τέκνον; 1224 ἐν ὀλβίου δόμοισιν ἀνδρὸς ὄψομαι olim Porson | εὐδαι- 
μονοῦντας £v Markland, εὐδαιμονοῦσιν ἐν Hermann | εὐδαίμονος δόμοις 
£v ἀνδρὸς ὄφομαι Faehse, εὐδαίμοσίν ποτ᾽ ἐν δόμοισιν ὄψομαι Monk, 
εὐδαίμονος δόμοισιν ἀνδρὸς ὄψομαι Hartung 1228 τί δ᾽ αὖτ᾽ ἐγώ σε 
πρέσβυν; Hermann | τί δῆτ᾽ ἐγὼ σέ: Paley | πρέσβυν ὄντ᾽ εἰσδέξομαι 
Reiske 

1230 πόνων τιϑηνῶν .. σοι χάριν Nauck 1281 Ελένη τε πόϑεν 
549" Markland 

1240 μνῆμ᾽. εἴ ys μηδ᾽ ἐμοῖσι πεισϑήσει λόγοις Hennig | εἰ... πείϑει 
Porson  1241—1252 delet Sitzler — 1241 ἐπικουρεῖν Weil 1242 ὕμως 
δὲ δάκρυσι συνικέτης γίγνου πατρός Musgrave, ὕμως δὲ σὺ δάκρυσιν 
ἱκέτης γενοῦ πατρός J. B. Hutter  δακρύοισί γ᾽ olim Hartung | ἱκέτευσον 
πάρος Markland, ἱκέτευσον τάδε Gaisford, ἱκέτης ὧν πατρὸς L. Dindorf, 
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ἱκέστευσόν τε πρός Blomfeld 1248 τὴν σήν v ἀδελφὴν σῶσον, ὡς 
αἰσϑημά τι Markland | μὴ κτανεῖν Koehler 1244 νηπίοισι Monk, νη- 
πίοις τι Kirchhoff 1240 sq. βίον | νέον. γενείου Weil 1247—1252 
delet RH. Schenk 1217 δύο τέχνω Markland 1248 ὃ μὲν νεοσσὸς 
ovrog Hermann, ὃ μὲν νεοσσὺς ὧν ἔϑ'᾽ Weil, ὃ μὲν νεοσσὸς ἔτεσιν Mad- 
vig, ὁ μὲν νεοσσὸς ὧδ᾽ ἔτ᾽ Rauchenstein, ὃ μέν, πάτερ, νεοσσός Her- 
werden 1249 ἑνὶ Reiske, fort. ivi .. λόγῳ | καὶ συντεμοῦσα Hartung | 
ἕν ἔτι λέγουσα (vel ἕν προστιϑεῖσα) πάντα συντεμῶ λόγον Nauck | συν- 
τεμούσῃ πάντα νικήσει, Kvicala | κινήσω λόγον Canter 

1201 sq. delet Bremi 1282 δρακεῖν. κακῶς Weil 120 sq. delet 
Holthoefer, in v. 1257 δεινῶς ἔχει scribens — 1256 φιλῶν γ᾽ Kirchhoff 
1257 ἔχει μὲν Holthoefer 1258 ἀλλὰ γὰρ Hartung, ταὐτὰ γὰρ Kirch- 
hoff | τοῦτο γὰρ ϑρᾶξάν μ᾽ ἔχει Madvig, τοῦτο γὰρ ϑρᾶξαί uc δεῖ Hauck, 
τοῦτο γὰρ ϑρᾶξαι μ᾽ ἔδει L. Schmidt, πανταχῇ δὲ δύσποτμα vel πᾶσα 
δ᾽ ἀπορία μ᾽ ἔχει olim coniciebam 1259 ναύφαρχτον Dindorf 

1263 εἰ δ᾽, ἔστι Fecht | οὐδ᾽ αὖ τὸ Τροίας Kirchhoff  ϑύσασι δ᾽ ἔστι 
κλεινὸν ἐξελεῖν βάϑρον Weill ) κενὸν βάϑρον Scaliger 1204 ἔμεινε δ᾽ 
Firnhaber, ἐνέπεσε δ᾽ Hartung | μέμηνε δ᾽ ἀφροσύνη τις Voss | ἔμηνε δὲ 
μακάρων τις .. στρατὸν Hermann 1208 χἄμ᾽, εἰ ϑέσφατ᾽ οὐ λύσω 
F. Gu. Schmidt 

1911 Ἑλλὰς ἥτει DBurges 1272 ταύτης Nauck 1276 ξέναι] 
τέχνον Monk 1216 sq. ὦ τέκνον, ὦ τέκνον, οἱ ᾽γὼ ϑανάτου ro? σοῦ 
μελέα Hartung 1218 ϑύσει σὲ F. Gu. Schmidt | παραδοὺς (ἅτ᾽ ἔρη- 
μον Hartung, παραδοὺς (xevtveyusiv) Hermann 1219 μᾶτερ μᾶτερ, 
τόδε γὰρ Musgrave, μᾶτερ μᾶτερ, ταὐτὸν (deleto γάρ) Porson 

1288 sq. ἰὼ ἰὼ Φρυγῶν νιφόβολον νάπος Seidler 1284 Φρύγιον 
Hermann | Φρυγῶν αἶπος Burges, νάπος Φρυγῶν Hennig | Φρυγῶν 
᾿Ιδαῖον νάπος, Πρίαμος κτὲ. Hartung 1284 sqq. ᾿Ιδαῖά τ᾽ ὄρεα, Πρία- 
uos ὕϑι ποτὲ βρέφος ἐξέβαλεν Paley 1285 ὄρη et ἔκβαλε Burges 
1280 μητέρος Seidler 1287 μόρῳ ἐπὶ Burges 1288 ϑανασίμῳ Har- 
tung 1289 ᾿Ιδαῖος ὃς Hermann | lóciog ἐλέγετ᾽ delet Herwerden 
1289 sq. Πάριν ὃς ἐλέγετ᾽ ᾿Ιδαῖος ἐν Φρυγῶν πόλει Paley | duos versus 
delet Hartung 

1291 ὥφελες Elmsley 1291 56. ὥφειλε τὸν Cugl βοῦς βουκόλον 
ἐχτραφέντ᾽ Beidler 1292 τραφέντα βουκόλον Burges 1294 λευκὸν] 
κλεινὸν Durges 1295 Νυμφᾶν) κορᾶν Burges κεῖνται ζδροσεραὶ 
Paley 1297 χλοεροῖς Brunck 1297 sq. xci .. δρέπειν delet Monk 
(etiam χλωροῖς delet England) 1299 ὑακίνϑινά τ᾽ ἄνϑη δρέπειν Oe- 
cicw Brunck, ὑακίνϑιναά τ᾽ ἄνϑη ϑεαῖσι δρέπεσϑαι Paley | ἄνϑεμ᾽ Mus- 
grave, ἄλσεα Dobree, πέταλ᾽ olim Weil [ ϑεαῖς Hermann 

1300—1303 lacunae explendae causa additos putat Hennig 
1300 καὶ Παλλὰς Elmsley | Παλλάς τ᾽ Hartung 1301 δολιόφρων τὲ 
Burges 1302 sq. Ἥρα 9" ὁ “Ιιὸς Eou&g τ᾽ ἄγγελος nescio quis, Ἥρα 
0' ὁ Διός τ᾽ ἄγγελος Eou&g Weil 1304—1307 delet Hermann 
1304 περὶ πόϑω Hartung, ἐπιπόϑως Paley 1305 nomina Κύπρις et 
Παλλάς delet Hartung | etiam nomen Ἥρα suspectum Herwerdeno | 
δουρὶ Burges 1306 rs] δὲ Markland — 1306 sq. Ἥρα δὲ τἄναχτος ἐν 
βασιλίσιν ἡνίαις zhióg Burges | βασιλικαῖς εὐναῖς ἄνακτος Herwerden 
1308 ἔριδι καλλονᾶς Hartung | τᾶς καλλονᾶς delet Burges 1309 sq. 

ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, πομπὰν (νόστον hauchenstein) φέροντα Ζίαναΐδαισιν, 
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ἃς κόραν (οὗ μ᾽ & κόρα Rauchenstein) Weil | verba ὄνομα... “Ιαναΐ- 
δαισιν delet Monk 1809 ἄνομα “΄αναΐδαισιν Gv olim Weil — 1309 κα. 
“Ἰαναΐδαισιν ὄνομα μὲν φέροντ᾽, ἐμοὶ δὲ ϑάνατον, ὦ κόραι Musgrave 
1309 sqq. ἐμοὶ δὲ ϑάνατον ἄνομον, ὃν νόστον εἰαναΐδαισιν & κόρα πρό- 
ϑυμ᾽ ἔλαβεν... ἐς Ἴλιον Hartung 

1310 “΄αναΐδαις, σίνος κόρᾳ Headlam  “αναΐδαισιν {ἂν Nauck 
1810 sq. “Ιαναΐδαις, ὅν, ὦ κόραι, στόλου προϑύματ᾽ Hermann | XO. ὦ 
κόρα, πρόϑυμά σ᾽... Ἴλιον Monk | o κόρας πρόϑυματ᾽ O. Goram 
1311 προϑύματ᾽ ἔλαβεν Elmsley, πρόϑυμα δ᾽ ἔλαβέ u' (et antea ὄνομα 
μὲν) Hennig, προϑύματ᾽ ἔλαχεν Well| versum delebat olim Hartung 
1312sqq. 0 .. τάλαιναν πατὴρ ὦ μᾶτερ, οἴχεται «trí. Hartung 1313 

τ - 94€ » 4 - ' - 
alterum ὦ μᾶτερ delet Bothe 1313 sq. μᾶτερ, ὦ μᾶτερ, πατὴρ νῦν 

οἴχεται κτὲ. Paley 1315 sq. ὦ τριτάλαινα κόραν ἐπὶ πικρὰς διδοῦσ᾽ 
ὁδοὺς ἔς τ᾿ Ἴλιον Burges, ἁ δὲ δυστάλαιν᾽ ἐγὼ πικρὸν γάμον, πικρὰν 
ἰδοῦσα κτὲ. Elmsley 1810 (ἀραῖς διδοῦσα δυσελέναν Monk 

1320 δ᾽ delet Monk 1321 τούσδ᾽ r&vÓó England | τοισίδ᾽ ἐν 
ὕρμοις Rauchenstein 1322 gs Bothe 1323 Εὐρίπῳ delet Hen- 
nig 1324 πνεῦσαι πνοιάν Tyrwhitt | πομπᾷ Paley 1324 sqq. Ζεὺς 
δ᾽ ἀλλάσσων... ἄλλαν λαίφεσι κραίνει ϑνατῶν τοῖσδ᾽ εὔπλοιαν, τοῖσδ᾽ 
ἀναγωγήν Burges | πνεῦσαι Ζεὺς αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν, τοῖς μὲν 
χαίρειν, τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν (ceteris deletis) Monk, πνεῦσαι πομπὼν Ζεὺς 
εἱλίσσων αὔραν ἄλλοις ἄλλαν ϑνατῶν λαίφεσι. τοῖς μὲν χαίρειν, ἄλλοισι 
δὲ λύπαν (deletis proximis τοῖσι... μέλλειν) Hermann | Ζεὺς μειλίχιος, 
τάσσων αὔραν... λαίφεσι {τοῖς μὲν» χαίρειν Nauck — 1325 ἄλλοις αὔραν 
E. Mehler | αὔραν ἄλλοις ϑνατῶν, τοῖς μὲν Paley 1326 χαίρει Tyr- 
whitt 1327 post λύπαν nonnulla deesse putat Kirchhoff 
inde a verbis τοῖσι δ᾽ ἀνάγκαν delebat olim Hartung 1327—1329 
τοῖσι. δ᾽ ἀνάγκαν, ceteris deletis, Monk, τοῖσι δὲ λυπεῖν .. ἐξορμᾶν, ce- 
teris deletis, Hartung 1328 ἐξορμᾶν (deleto τοῖς δ᾽) olim Hermann, 
ϑεὶς (vel δοὺς) ἐξορμᾶν Paley 

1330 sqq. ἦ πολύμοχϑον γένος ἁμερίων. Τί χρὴ δὲ ϑεοὺς δύσποτμ᾽ 
ἄνδρεσσιν ἀνευρεῖν Dobree 1331 sq. ἁμερίων {πᾶν οὐδὲ χρεὼν ἔτι 
δύσποτμον ἀνδράσι νεῖκος ἀνευρεῖν Monk 1382 ἀνδράσιν εὑρεῖν Din- 
dorf, ἀνδράσιν ἀντλεῖν Weil, ἀνδράσιν αἰὲν ἀνευρεῖν Paley, ἀνδράσιν 
ἐνεγκεῖν Rauchenstein, ἐστὲν ἀνευρεῖν England 138ὅ Τυνδαρὶ Paley 
1331—1474 interpolatori tribuit L. Dindorf 1337 otov, si antea xe- 
κῶν verum sit, Kirchhoff 1339 τόνδε, τῆς ϑεᾶς Bothe | τόνδ΄. KA. ὃ 
τῆς ϑεᾶς, τέκνον, οὗτος Kirchhoff, τόν γε ϑεᾶς déco, τέκνον O. Goram, 

τόν τὲ τῆς ϑεᾶς γε, τέκνον Herwerden | τόν ys τῆς deás, τέκνον, Us 
o σὺ κτὲ. Weil, τόν ys τῆς ϑεᾶς ϑέασαι τέκνον, o δεῦρ᾽ ἤλυϑες Vitelli, 

τ 
τόν γὲ τῆς ϑεᾶς παῖδα ποτνίας ᾧ σὺ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑας Ο. Hense | o γε 
Heath | εὖ δὲ δεῦρ᾽ ἐλήλυϑεν England 

1841 τίνα δὲ φεύγεις, τέκνον; Markland | τόνδ᾽ ἰδοῦσ᾽ England 
1343 olim delebat Ναιοκ. 1844 μίμνε: σεμνότητος ἔργον 5 δυνώμεϑα 
Hennig | οὗ σεμνότητος ἔργον, αἰσχυνώμεϑα Rauchenstein (αἰσχυνούμεϑα 
mavult Hennig), οὗ σεμνότητος ἔργον, ἀνδυώμεϑα ΝΥ 61} | ἵν᾽ ὀδυνώμεϑα 
Hermann, ἣν ϑυώμεθϑα Madvig, ἐν δεῖνοις (vel δεινῷ) μένει vel potius 
ἣν ὀλώμεϑα Vitelli, ἵν᾽ ἀμυνώμεϑα England, ἣν λυπώμεϑα Holzner | 
post ἢν δυνώμεθα versum excidisse olim putabat Dindorf | versum de- 
let Hartung 1346 βοᾷ τις Headlam | τίνα βοήν μοι σημανεῖς; Weil, 
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τίνα; βοὴν vel τὴν βοὴν σήμαινέ uo: Vitelli 1347 πονηρῶν Nauck | 
etiam λόγου Markland 1348 σφάξαι σφε Musgrave | οὐδεὶς Heath | κοὔ- 
τις ἀντίον λέγει; Fix οὐδεὶς κατ᾽ ἐναντίον λέγει; O. Hense, οὐδεὶς δ᾽ ἐξ 
ἐναντίας λέγει; Madvig, οὐδεὶς δ᾽ εἶπ᾽ ἐναντίον λόγον olim coniciebam, 
οὐδεὶς δ᾽ οὐδὲν ἀντίον λέγει Vitellii, κοὔτιν᾽ ἀντειπεῖν λέγεις; Fecht, 
ὦμοι" κοῦτις ἀντιάξεται; England, οὐδεὶς ἔλεγε τῷδ᾽ (vel τοῖσδ᾽) ἐναν- 
tí«; Holzner, οὐδεὶς τὴν ἐναντίαν λέγει; Sitzler 1849 εἰς ἐγώ τοι 
ϑόρυβον αὐτὸς Bothe | ἐγώ τιν᾽ αὐτὸς Blomfield | ἦλϑον. KA. ἐς τίν᾽ 
Heath 

1350 cócov Markland | σώξειν ϑέλων olim Nauck 1351 τίς δ᾽ 
ἄρ᾽ ἔτλη Lenting, τί δ᾽ ἄρ᾽; (τί γάρ; Paley) ἔτλη τίς σώματος Kirchhoff | 
fort. σώματος σοῦ καὶ ϑιγεῖν 1355 εὐνὴν] εἶναι Scaliger, εὖνιν Her- 
mann' 1356 ἣν ἐφήρμοσεν Valckenaer, ἥν γ᾽ ἐφήμισεν Camper 

1360 ὀνήσομέν cs Elmsley 1361 ἐμοῦ ys ζῶντος Nauck, ἐμοῦ 
y ἔτ᾽ ὄντος Halbertsma 1806 ξανϑῆς γ᾽ Hartung | δρᾶν τί χρὴ Kirch- 
hoff | versum olim delebat Nauck 1367 τῆσδ᾽ οὔνεκ᾽ Elmsley 
1368 ταὐτό γ᾽ Musgrave | ταὐτὸν ἥξεις Monk | ἥξω Markland | εἰσακου- 
στέον Monk 1369 λόγων) μύϑων Weil 

1370 ὑμῖν Vitelli 1375 κατϑανεῖν ἐμοὶ Nauck, κατϑανεῖν μ᾽ ἐν 
ἁγεοῖς (vel μέν uov) Weil | μέν μοι πέπρωται. Vitelli 1376 δυσχερές 
Musgrave 1379 νεῶν rs πορϑμὸς Blomfield 

1380 ἣν ποϑῶσι Verres, ἣν παρῶσι. Vitelli 1880 sq. τάς τε 
γυναῖκας ὀλβίας ἐξ Ελλάδος μηκχέϑ'᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν, οἵδ᾽ ἤν τι δρῶσι βαρ- 
βάρους Hartung | γυναῖκας ἣν ὁρῶσι βάρβαροι, μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἑκόντας - 
Bothe, γυναῖκας βαρβάρους τοὺς τλήμονας μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐᾶν τὰς 
(versu 1382 deleto) Hennig, γυναῖκας μή τι δρῶσι βάρβαροι μηδ᾽ EO" 
ἁρπάζωσιν εὐνὰς Weil| τῶν τε μελλουσῶν γυναικῶν ἣν ἐρῶσι, βαρβάρους, 
μηκέϑ᾽ ἁρπάζειν ἐσαῦϑις (vel νιν αὖϑις) ὀλβίας «vé. olim Vitelli 
1380 sqq. τάς... βαρβάρους, μηκέϑ' ἁρπάζειν ϑέλειν τιν᾽ ὀλβίας.. ᾿Ελέ- 
νης γάμον τίσαντος, ὕς νιν ἤρπασ᾽, ἐνδίκως Kayser | φῶς vs μελλούσαις 
γυναιξίν, ἣν ὁρῶσι. βάρβαροι... ἐῶντας . . τίσαντες Semitelos — Ante 1381 
nonnulla deesse putat Kirchhoff 1381 ἐᾶν τάσδ᾽ Porson, ἐᾶν τιν᾽ 
ohm Hermann, ἑῶντες Firnhaber, ἐῶντας Kirchhoff, ἐᾶσαι Paley 
1381 sq. olim delebam 1382 τίσαντες Weil, δείσαντες Holzner | ὁλέ- 
Doo γάμον ὃν ἥρπασεν Πάρις olim Hermann, ὀλέϑρῳ (OÓvogopnrov) 
ἁρπαγήν Hartung | ὅς νιν ἥρπασεν Πάριν Kirchhoff | zv ἀνήρπασεν 
Πάρις Vitelli, ἣν διώλεσεν Πάρις Weil| ἥν zo9/ Holzner 1888 ταῦϑ'᾽ 
ἅπαντα Bothe | κατϑανοῦσ᾽ ἄρ᾽ οἴσομαι. England | κἀμοῦ κλέος Bothe, 
καἀμὸν χλέος W. Headlam 1385 οὐδέ τοι] οὐχ οὕτω Elmsley | οὐδέ 
τοι τὸ λίαν ἐμὲδ vel potius οἶδα γ᾽ ὅτι λίαν οὐκ ἐμὲ Bothe, οὐδέ τοι 
λίαν οὐδ᾽ ἐμὲ Hartung 1880 οὐκ ἐμοὶ μόνῃ Ehnsley 1387 πε- 
φαργμένοι Dindorf 1388 delet England 

1390 εἰ δ᾽ ἐμὴ Firnhaber 1891 τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽: Canter 
τί τὸ δίκαιον τοῦδ᾽; ἔχοιμεν God γ᾽ Heath, τόδε δίκαιον" οὔτ᾽ ἔχοιμ᾽ ἄρ᾽ 
ἕν γ᾽ àv Burges, τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽; ἔχοιμεν ἄρ᾽ ἕν Bothe, τί τὸ δίκαιον 
τοῦτό γ᾽; ἄρ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν Hermann, τί τὸ δίκαιον τοῦτό γ᾽ ἐστ᾽: io^ ἔχο- 
μὲν Mehlhorn, τί τὸ δίκαιον; &o' ἔχοιμεν τοῖσδ᾽ ἃν Monk, τί τὸ δίκαιον 
τοῦτ᾽; ἔχοιμεν ἄρ᾽ ἂν olim, postea τί τὸ δίκαιον τοῖσδ᾽ ἔχοιμεν ἀρ᾽ ἂν 
Hartung, τί τὸ δίκαιον τοῖσδ᾽ ἔχοιμ᾽ &v (vel ἄρ᾽ ἔχομεν), μῆτερ Kirch- 
hoff, τί τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἄρ᾽: οὐκ ἂν σχοῖμεν Gu. Wolff, τί τὸ δίκαιον 
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&o« τούτοις ἔχομεν Weil, καὶ τί τούτοις τῶν δικαίων ἔχομεν England, 
τί δὲ δικαίως ἂν τοιοῖσδ᾽ ἔχοιμεν vel τί δὲ δικαίως ἄν, τεκοῦσ᾽, ἔχοιμεν 
Sitzler | ποῖον δ᾽ ἔχομεν ἀντειπεῖν Paley, qui versum delet 1395 εἰ 
βεβούληται (vel βεβούλευται) δὲ σῶμα W. Headlam | γε σῶμα τοὐμὸν Fix, 
τόδ᾽ αἷμα τοὐμὸν Nauck, τόδ᾽ αἷμα σφάγιον Weil | δέμας τόδ᾽ [Ἄρτεμις 
λαβεῖν σφαγῇ England 1399 χεὐδοξία Herwerden, καὶ φλὺξ ἐμή 
F. Gu. Schmidt, qui versum delet 

1408—1432 delebat olim Dindorf 1409 ὅς cov Markland | à σου 
᾿χράτει olim Dindorf 

1410—1415 delet Hartung 1412. 1410 ὕρα δ᾽ &9oncov: ὁ 94- 
votos δεινὸν κακόν (ceteris deletis) Hermann | his subicit 1498 sq., de- 
letis versibus 1430—1432, idem 1413 ἄχϑομαι δ᾽ Monk, οἴχομαί τ᾽ 
C. Uhl 1416 λέγω τάδε ex adscriptis verbis Id. λέγει τάδε repetit 
England | τάδ᾽ οὐδὲν δεινὸν εὐλαβουμένη Reiske 

1424 ὕμως γ᾽ ἴσως σὺ κἂν Markland | ἴσως ἔτ᾽ ἂν L. Dindorf, ἴσως 

ἔτ᾽ ἂν Fix, ἴσως σὺ κἂν Monk, ἴσως γὰρ ἂν ut ex Hermanni sententia 
apud Kirchhoffium 1494—1430 sic disponit: 1424. 1429. 1498. 1430 
(deletis versibus 1425—1428) Vitelli 1425 sq. et 1428—1430 delebat 
olim, 1427 post 1432 ponens et 1431 δὲ delens, Hartung | 1425— 1432 
post 1415 olim transponebat Hermann, delebat olim Nauck | 1427—1431 
delet, 1432 καραδοκήσων scribens, Fix | 1426 sq. eicit. Kvicala 1425 
τἀπ᾽ ἐμοῦ, λελέξεται. Weil 1426 ἔχων τάδ᾽ ὅπλα στήσομαι Nauck 
1428 λόγοις] λόχοις vel ὕπλοις Reiske, πόνοις nescio quis 

1432 παρουσίαν] προϑυμίαν Hartman 1435 παῦ᾽, ἤ us μὴ κά- 
κιξε vel πᾶσίν μὲ μὴ κάπιξε vel παύσαιμι. μὴ κάκιξε Bothe παῦσαι σύ, 
μὴ κάκιξε τάδε, πιϑοῦ δ᾽ ἐμοί Burges, μὴ νῦν κακίξου, τάδε δ᾽ ἐμοὶ πι- 
ϑοῦ ». Hartung, παῦσαι κακίζουσ᾽, ἕν δέ uot, μῆτερ, πιϑοῦ Kayser | 
παῦσαί us ϑηλύνουσα vel κλαυϑμῷ us μὴ κάκιξε England [μὲ μὴ Por- 
son, có, μὴ Kirchhoff 1436 παρ᾽] πρὸς Cobet ἡμῶν γ᾽ Monk 
1437 μήτ᾽ οὖν τι Reiske, μή vvv cv Fix | versum delet L. Dindorf 
Post 1437 versum Clytaemestrae excidisse olim putabat Hartung 
1439 τί ποτὲ τόδ᾽ Monk 

1440 σύ us Monk 1441 σὴν τύχην F. Gu. Schmidt 1443 τί 
γὰρ Monk | etiam τί δαί, τὸ 9vijoxov οὐ ταφαῖς νομίζεται; Reiske, τί 
δαί, τὸ ϑνῆσκον οὐ τάφος κομίζεται: (vel τὰ ϑνήσκοντ᾽ οὐ τάφοις κομι- 
στέχ ἢ Musgrave, τί δ΄; εἰς τὸ ϑνήσκειν.. νομίζεται: vel τὸ ϑνήσκειν 
οὐ τάφους κομίξεται; Bothe, τί δ΄; οὗ τὸ ϑνήσκειν .. νομίξεται: Kirch- 
hoff τί δ᾽, εἰ σὺ ϑνήσκεις: οὐ Hartung, τί 0^, ὃς τέϑνηκεν olim Weil, 
τί δ᾽, εἰ τεϑνήξεις, οὐ England | τὸ ϑνήσκειν) τεϑινεῶσιν Weil, τυϑεῖσιν 
Vitelli 1446 ὡς εὖ φρονοῦσα O. Hense 1447 ἀγγέλλω Kirchhotff 
1448 κείνας Monk | ἐξάψῃς] ἀμπίσχειν anonymus 

1450 Ὀρέστην δ᾽ Monk 1451 νιν] vvv Kirchhoff 1454 πατέρα γε 
Barnes, πατέρα rs (et πόσιν vs) Bothe, πατέρα cv Monk | πόσιν δὲ iam 
heiske 1457 δόλῳ γ᾽, ἀγεννῶς τ᾽ Elhnsley | ἀγεννῶς γ᾽ Kirchhoff 1458 
σπαραχϑῆναι repudiat Elmsley, conicit Tietzel | κόμην Dindorf 1459 
fyQui μετὰ σοῦ olim coniciebam | σύ y^. Κα. oox ἄλλως λέγω Hermann 

1461 ἐμοί ys Struchtmeier 1465 γ᾽ οὐκ ἀξίως] γ᾽. οὐκ ἀϑλίως 
Lenting, ys, κἀξίως Bremi, εὖ κἀξίως Hermann, γ᾽, αὐθαίρετος Her- 
werden, y', οὐκ ἀξιῶ — Kvicala, σοῦ γ᾽ ἀξίως vel y^ ἑκουσίως Vitelli 

Post 1413 Clytaemestrae sermonem vel duos chori iambos excidisse 
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suspieatur Brodeau 1475—1499 — 1510—1531 statuit Seidler, 1475 
—1490 — 1510—1520 (et 1500 sq. — 1502 sq.) statuit Hermann, item, 
ante 1475 ἰὼ ἰώ addens, Dindorf 1477 στέφεα et δίδοτε delet Hartung 
1479 ys παγαῖς Hermann | χερνίβων τὲ παγαῖσιν delebat olim Hartung 

1480 ναὸν] βωμὸν Monk 1480—1484 ἑλίσσετ᾽ ἀμφὶ βωμὸν τὰν 
ἄνασσαν "Aorsutv μάκαιραν: εὔδροσοι πατρώϊαι μένουσι χέρνιβές μὲ (ex 
1517 56.), ὡς ἐμοῖσιν, εἶ χρεών Hartung 1481 Ἄρτεμιν delet Nauck 
Post hunc v. lacunam statuit Seidler 1481—1484 r&v μάκαιραν "Ao- 
τεμιν, "Aoreuuv. ἄνασσαν, ὡς .. χρεών Hermann 1482 τὰν delet Weil 
1484 τὰν] ϑεὰν Nauck | 4 χρεών Elmsley 1485 ϑύμασίν τε Monk, 
dvuccivr Hermann, ϑύμασιν ϑεᾶς olim Nauck | rs delet Bothe 1486 
ἐξαλείψομεν Seidler, ἐξελίξω Hartung — 1487 ὡς Markland, πῶς Blom- 
field, qui γέ delet 1487—1490 delet Hartung 

1491 ὦ ξέναι νεάνιδες Weil 1491- 1497 — 1521—1523 statuit, 
versus 1491—1497 post 1509 transponens, Hartung 1492 post "Aors- 

uiv lacunam in qua γᾶν vel γαῖαν vel πέδον fuerit statuit Monk 
1493 ἀντίπορϑιιον Hartung, ἀντιπέραν Strachau 1495—1497 delet 
C. Busche 1495 ἵν᾽ ἔτι Bothe, ἵνα ys Dobree, ὅσα vs Firnhaber | àó- 
ρατα μίμνει. δαρόν Rauchenstein | δᾷα Hermann 1490 αἷμα vel ὄμμα 
Burges | 0i ἐμὸν ὄνομα vr&có' delet Monk (et Hartung), δι᾿ ἐμὸν ὄνομα 
eicit England | «&có^ delet Matthiae | ὄνομ᾽ ἐν Αὐλίδος 4. H. H. Schmidt 

1497 στενοπύροις ὕρμοις Aldina, στενοπόροις £v ὕρμοις Burges — 1499 
delet Monk 

1502 ᾿Ελλάδι γᾷ φῶς ἐθρέψατ᾽ ἐμέ Burges | μέγα φῶς Monk |᾿Ελ- 
λάδος μὲ φῶς Nauck | φάος μ᾽ ἐϑρέψαϑ᾽ ᾿Ελλάδι Weil 1506 ὦ λαμ- 
παδοῦχος Monk . 1507 post φέγγος epitheton aliquod exeidisse putat 
Dindorf | ὡς ἕτερον Monk | ἕτερον delet Hartung 1509 ἰὼ ἰώ lphi- 
geniae continuat Nauck 

1510 ἰὼ ἰώ delet et 1510—1520 post 1486 transponit Hartung 
1513 «φκόμαισί τ᾽ ἀμφὶ» βαλομέναν Hermann  βαλομέναν Markiand, 
βαλουμέναν Hartung 1513 sq. ante βαλομέναν et post ϑεᾶς lacunae 
signa ponit Nauck 1514 ys] τε Reiske | βωμὸν φιλαίμονος L. Din- 
dorf, βωμόν γ᾽ «(uovog Bothe, βωμὸν αἵμονος olim Gu. Dindorf, βωμὸν 
ἔτι δαίμονος Monk, βωμὸν δ᾽ αἴμονος Hennig | 9sàg delet Monk 
1516 διανοῦσαν Reiske, ἀνθοῦσαν Musgrave, τέγγουσαν Jacobs, χρανοῦ- 
ccv Monk | εὐφυῆ ys Markland | ve delet Bothe 1517 ante σφαγεῖς 
σαν choriambum excidisse putat Nauck | pro σφαγεῖσαν sententiam 
σπεῦδε δὲ πρὸς τὸ δέον requirit Hermann | ἐπισφαγεῖσαν Hartung, 6ga- 
γεῖσαν delet Dindorf 1517 sq. πατρῷαι παγαὶ Hermann 1518 sq. 
οὐ δρόσοι παγᾶν πατρῷαι μένουσί σ᾽, ἀλλὰ χέρνιβες Monk — 1519 verba 
᾿ἀχαιῶν ϑέλων interpolata putat Dindorf 1519 sq. ὡς στόλος στρατός 
τ᾽... ᾿Ιλίου πρὸς πόλιν μολεῖται. Hartung 

1599 χληΐσωμεν "Aortuwv, οὐρανίαν ἄνασσαν, ὡς £m εὐτυχεῖ πότμῳ, 
lacunam deinceps statuens, Hartung | ϑεῶν delet Bothe, qui antea 
ϑείαν proposuerat ἄνασσαν) μάκαιραν Weil 1024 ὦ πότνια πότνια 
Hermann 1525 sq. εἰς γᾶν Φρυγῶν, ᾿Ελλάνων Seidler 1527 καὶ 
ψφολόεντα O. Goram, fort. αἱματόεντα vel χαἱματόεντα | versum delet 
Monk 1528 τ᾽ ἐν λόγχαις Bothe 1598—1531 δός τ᾽ "Ayau£uvove 
λόγχαις ᾿Ελλάδι κλεινότατον στέφανον, κλέος ἀείμνηστον ἀμφιϑεῖναι 
Monk 1529 ᾿Ελλάσι Markland 
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1530 δὸς delet Seidler | κάρα γ᾽ ἐὸν Markland, «o&9" ἑὸν SBeidler 
1531 ἀείμναστον Markland | hune versum finem fabulae Euripideae 
fuisse arbitratur Rauchenstein — 1532— 1558 excepto versu 1556 tuetur 
Matthiae (1532 —1539 servat Nauck, 1532— 1576 Weil) 1536 μῶν 
μοι Prinz  ἥκοις Scaliger 1536 sq. delet Conradt 1538 δεινὰ) 
κεδνὰ Weil 

1542 γνώμη] μνήμη Markland 
1550 προῆκεν Dindorf, παρῆγεν Weil 1554 καὶ γῆς ἁπάσης EA- 

λάδος προσφάγματα Hermann | versum delet Bothe 1556 ἄγοντα σ᾽ 
J. B. Hutter 1558 νόστου Reiske, πόρου Dobree  τύχοιτε] κυροῖτε 
Weil 1559 πρὸς ταῦτα μὴ χροός τις ᾿Αργείων ἐμοῦ ϑίγῃ" παρέξω rt. 
Hartung 1559 sq. delet Bothe 

1560 σφαγῇ παρέξω, nisi versus spurius sit, Jacobs ^ 1561 κλύων] 
λεὼς Jacobs 1567—1567 Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις, εἰς κανοῦν χρυσήλατον 
οὔϑηκαν, ὀξὺ... σπάσας ἔξωϑε κολεῶν xoür ἀνέστρεψεν κόρης Bothe, 
Κάλχας δ᾽ ὁ μάντις κρᾶτ᾽ ἀνέστεψεν κόρης (ceteris deletis) Vitelli 
1566 σχάσας Lobeck 1567 ἔξωϑε κολεῶν Plerson, κολεῶν ἐρυστὸν 

Vitelli, fort. ὁλαῖσι κρύψας | versum delet Jacobs 1568 ὅπλοις δ᾽ ὃ 
Πηλέως, post haec lacunam statuens, Weil | βωμοῦ Heath 1568 sq. 
delet Vitz 1569 ἔφραξε Bothe 

1510 ὦ ϑηροκτόν᾽ "Aovsutg Ζιός Porson, ὦ δῖ᾽ "Agree ϑηροντόνε 
Egger 1572 ϑῦμα τοῦϑ'᾽ 0 σοι Porson 1573 στρατός τ᾽ Agyowóv 
κοινὸς (ἀϑρόος Weil) Aycu£uvov τ᾽ ἄναξ Markland, ὁμοῦ στρατός T 
᾿ἀχαιὸς "Ayeufuvorv τ᾽ ἄναξ Bothe 1571 εἰς τὴν δ᾽ vel εἰς τήνδ᾽ 
Bothe 1ὅτ8 λαβὼν δέ γ᾽ ἱερεὺς φάσγανόν τ᾽ ἐπεύξατο Bothe | Κάλχας 
δὲ Vitelli | ἀπήρξατο Weil 1579 ἵνα πλήξειέ νιν repudiat Markland, 
ἵν᾽ ἂν πλήξειέ vw conicit Erfurdt, (vo πλήξειεν εὖ Greverus, ἵν᾽ εὖ 
πλήξειέ νιν Hermann 

1680 ἄλγος δ᾽ ἐμὴν οὐ μιχρὸν εἰσήει φρένα Bothe | ἐμοὶ δέ γ᾽ 
Reiske | ἄλγος] ἄχος Musgrave | ἐμοὶ δ᾽ ἐσήει τ᾽ ἄλγος (ἐσήειν ἄλγος 
Cobet) οὐ μικρὸν φρενί Hermann ἐμοὶ δ᾽ ἐγίγνετ᾽ ἄλγος οὐ μικρὸν 
φρενί Vitz | φρένα Barnes | versum delet Valckenaer 1581 κἄστη 
Valekenaer | zjv ἄφνως ὁρᾶν C. A. Walberg, ἦν ὁρᾶν ἄφνω Weil 
1582 πληγῆς σαφῶς γὰρ πᾶς τις ἤσϑετο κτύπον Weil | ἂν] οὖν Bothe, 
εὖ Hermann 1583 οἴδαμεν olim Nauck 1584 βοᾷ δ᾽ ἱερός Por- 
son | ἐβύησε δ᾽ ἱερεύς, πᾶς δ᾽ Bothe, βοᾷ δ᾽ 0 9" ἱερεύς, πᾶς δ᾽ Her- 
mann, βοᾷ δὲ Κάλχας, πᾶς δ᾽ Egger, βοᾷ δ᾽ ἄρ᾽ ἱερεύς, πᾶς δ᾽ Weil 
1586 οὗ ys πίστις μηδ᾽ ὁρωμένου παρῆν Porson 1588 ϑέαν] φύσιν 
olim Weil 188 5α. διαπρεπής 9", ἧς αἵματι ὃ βωμὸς ἄρδην τῆς ϑεᾶς 
ἐρραίνετο Hermann, διαπρεπής 97, ἧς αἵματι ἐρραίνετ᾽ ἄρδην βωμὸς 
(ἀγραίας) ϑεοῦ Herwerden 1589 ἧς «fuer! ἄρδην βωμὸν ἔρραινεν 
ϑεοῦ Bothe, ἧς αἷμα “βωμὸν ῥδανϑὲν ἦρδε τῆς ϑεοῦ M. Alexandre | 
ἔχραινε δ᾽ αἷμα βωμὸν Merlo | versum delet Markland 

1592 ὁρᾶτε δὴ τήνδε ϑυσίαν, ἣν ἣ ϑεὸς Heath | τήνδε ῥυσίαν Re- 
mitelos 1592 sq. ὁρᾶτε τήνδε βωμίαν, ἣν ἡ 9:09 προύϑηχκε ϑυσίαν, 
ἔλαφον οὐρεσιδρόμον  Musgrave (ἔλαφον ὀριδρόμον πέλας Hermann), 
«(λαοί 85, ὁρᾶτε βωμίαν ἣν ἡ ϑεὸς προύϑηκε ϑυσίαν, τήνδ᾽ ἔλαφον 
ὀρειδρόμον Weil — 15953 βωμίαν, ὀρειδρόμον νεβρόν Egger 194 ταύ- 
τὴν γὰρ ἀντὶ τῆς Herwerden, requisiveris ταύτην ἀμοιβὴν τῆς | ἀλλάσ- 
σεται Weil 1690 τοῦϑ᾽ ἡδέως τ᾽ ἐδέχετο Bothe, ἡ δ᾽ ὡς ἐδέξατ᾽ αὐτό 
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Hermann | ἡδέως] (Aog Egger | τὲ τοῦτ᾽ | τ᾽ ἄποιν᾽ Weil | ἔδεκτο Faust | 
(ἐδέξατο πλοῦν τ᾽ οὔριον Pierson), ἐδέχετο καὶ πλοῦν οὔριον Markland, 
ἐδέξατ᾽ οὔριόν τε πλοῦν Firnhaber | ἵλεώς τε Qu ἐδέξατ᾽ οὔριόν τε 
πλοῦν Semitelos 1597 τ᾽] πρὸς Hermann | ̓ Ιλίου ᾽πὶ πέργαμα Semi- 
telos 1598 sq. (viget .. χωρεῖ Pierson) 199 δεῖ γὰρ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ 
Scaliger, ὥστε δεῖ τῇδ᾽ ἡμέρᾳ Duport, δεῖ γὰρ ἐν τῇδ᾽ ἡμέρᾳ vel ὡς 
δέον τῇδ᾽ ἡμέρᾳ Markland, ἡμέρας ὡς τῆσδε δεῖ Musgrave, ὥς γε δεῖ 
τῇδ᾽ ἡμέρᾳ Lenting, ἡμέρᾳ τῇδ᾽ ὥς γε δεῖ Matthiae, ἡμέρᾳ γ᾽ ὡς τῇδε 
δεῖ Hermann, ὡς ἂν αὐτῆμαρ δέον Egger, mallem δὲῖ δὲ τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

1604 πέμπει δέ μ᾽ "Ayeu£uvov φράσαι τέ σοι τάδε Hermann | Aya- 
u£urov] βασιλεὺς Weil | μ᾽ ὧδε Bothe 1605 λέγειν] κόρην Lenting, 
κόρη Weil 1606 yog Herwerden | σχήσει vs δόξαν Rauchenstein 
1607 παρὼν δὲ καὶ τὸ πρᾶγμ᾽ ὁρῶν λέγω {τόδε vel γύναι Hermann | 
κἀγὼ παρών rs Weil 1008 ἀπέπτατο Paley, ἀπέπτετο Vitelh 1609 
λύπας δ᾽ ἀφαιροῦ Bothe | λύπην vel λύπας Hermann | λύπης ἀφίει Weil | 
λύπης ἀφεμένη σῷ πόσει Rauchenstein | versum delet Elmsley 

1610 ἀπροσδόκητα δὴ (τοι Hermann, γὰρ Erfurdt) βροτοῖς Bremi 
1011 54. φιλοῦσιν: ὡς ἦμαρ τόδε παῖδα βλέπουσαν καὶ ϑανοῦσαν εἶδε 
σήν Bothe, φιλοῦσι: παῖδα γὰρ τόδε ϑανοῦσαν ἦμαρ καὶ βλέπουσαν εἶδε 
σήν Vitz, φιλοῦσι παῖδ᾽ ὡς εἶδε σὴν ϑανοῦσαν ἦμαρ καὶ βλέπουσαν αὖ 
τόδε Weil 1612 ϑανοῦσαν ἠδὲ ζῶσαν εἶδε παῖδα σήν Viteli | βλέ- 
πουσαν αὖ πάλιν Wei 1613 ὡς ταῦτ᾽ ἀκούσασ᾽ ἥδομαι τὸν ἄγγελον 
Bothe, ὡς ἡδονάς τοι ταῦτ᾽ ἄκουσον ἀγγέλου Weil | ἥδομαι τοιαῦτ᾽ Fix 
1014 ζῶν δ᾽ ἐν ϑεοῖσιν ἐσόμενον φράζου τέκος Weil 1615 ὦ παῖ, 
ϑεῶν τοῦ κλέμμα σὺ γέγονας Markland, ὦ παῖ, τοῦ κλέμμα ϑεῶν γέγο- 
νας Hermann, ὦ παῖ, ϑεῶν vov κλέμμ᾽ ὡς γέγονας Paley, ὦ παῖ, γέγο- 
vág του κλέμμα Osov; Wei 1615 sqq. ὦ παῖ, τοῦ κλέμμα (vel κλέμ- 
ucro) ϑεῶν γέγονας; πῶς σὲ προσείπω; πῶς δ᾽ οὔ; μύϑους παραμυϑεῖ- 
σϑαι φῶ τούσδε μάτην, ὡς παυσαίμαν πένϑους λυγροῦ; ΧΟ. καὶ μὴν 
αὐτὸς τάδ᾽ ἔχων φράζειν στείχει σοι ἄναξ "Ayeu£uvov Bothe 1010 πῶς 
καὶ φῶ vel πῶς δὴ φῶ Markland 1010 sq. πῶς 6s προσείπω; πῶς 
δ᾽ ἂν φῶ μὴ παραμυϑεῖσϑαι τοιούσδε μάτην μύϑους Hermann, πῶς σὲ 
προσείπω; πῶς δέ μὲ μύϑους παραμυϑεῖσϑαι τούσδε μάτην φῶ Firn- 
haber, πῶς φῶ; πῶς δ᾽ οὔ; πῶς σὲ προσείπω; παραμυϑεῖσθϑαι τούσδε 
μάταιον μύϑους Paley 1617 τούσδε μάτην] τούσδ᾽ ἄλλως Weil | fort. 
μύϑοις 1617 sq. παραμυϑεῖσϑιαί us μάτην μύϑους ὡς σοῦ παυσαίμην 
πένϑους Rauchenstein 1019 ἄναξ delet Markland 1619 sqq. καὶ 
μὴν ὅδε δή σοι ἄναξ στείχει, τούσδ᾽ αὐτὸς ἔχων φράζειν μύϑους Aya- 
μέμνων Hermann, καὶ μὴν ὅδ᾽ ἄναξ τούὐσδ᾽ αὐτὸς ἔχων στείχει σοι φρά- 
ἕξειν μύϑους Well, καὶ μὴν ᾿“γαμέμνων σοι στείχει φράζειν τούσδ᾽ αὐτὸς 
μύϑους Rauchenstein 

1621 γύναι, delet Nauck, ἕνεκ᾽ delet Barnes , 1028 μόσχον νεογενῆ 
Hermann, μόσχον εὐγενῆ Porson, νεοσσὸν εὐγενῆ Wei 1626 KA. καὶ 
γένοιτο col καλῶς Bothe | γένοιτό τοι Weil — 1627sqq. χαίρων μοι γῆν 
(xov Φρυγίαν, χαίρων δ᾽ ἐπάνηκ᾽, ᾿Δἀτρείδη, ἑλὼν σκῦλα τὰ κάλλιστ᾽ ἀπὸ 
Τροίας Bothe, χαίρων μὲν ἱκοῦ γαῖαν, ᾿ἀτρείδη, Φρυγίαν, χαίρων ἐπά- 
rqxs δ᾽ ἑλὼν κάλλιστα σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας Hermann 1029 κάλλιστα μοι, 
τὰ σκῦλ᾽ ἀπὸ Τροίας ἑλών Markland, καλλιστά μοι σχῦλ᾽ ἑλὼν Τροίας 
ἄπο Wei 



NOTARUM INDEX. 

L — cod. Laurentianus 32, 2 chartaceus saec. XIV. 
L? — manus secunda, 1.38 — manus tertia. 

P — cod. Palatinus, nunc Vaticanus 287 membranaceus saec. XIV. 
P? — manus secunda, P? — manus tertia. 

Codices contulerunt H. Hinck et R. Prinz. Cfr. etiam collationes 
Wilamowitzi Anal. Eurip. p. 36 sqq., Vitellii Intorno ad aleuni luoghi 
della If. in A. 1877 p. 65sqq., Englandi in editione huius fabulae 
1891 publieata. Manus correctrices hic distinxi ut cognosceretur quam 
non interesset eas distingui, 

De P ex L derivato vide ad Iph. Taur. et ad v. 278. De ceteris 
vide quae ad eandem fabulam praemonuimus. 
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